
  
 
 
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  

від  14  вересня  2017 року       №  490 

 

 м.Київ 

 

 

 
Про затвердження висновку Київської облдержадміністрації 

щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень 
„Про добровільне об’єднання територіальних громад” 

 
 
Відповідно до Законів України „Про добровільне об’єднання 

територіальних громад”, „Про місцеві державні адміністрації”, розглянувши 
лист Тетіївської міської ради Тетіївського району Київської області від 
29.08.2017 № 2.22-741: 

 
1. Затвердити висновок Київської облдержадміністрації щодо 

відповідності Конституції та законам України проектів рішень Тетіївської 
міської ради, Бурковецької, Голодьківської, Горошківської, Дзвеняцької, 
Дібрівської, Михайлівської, Ненадихівської, Росішківської, Скибинецької, 
Стадницької, Степівської, Тайницької, Черепинської сільських рад Тетіївського 
району Київської області „Про добровільне об’єднання територіальних громад” 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Тетіїв Тетіївської 
міської ради, села Бурківці Бурковецької сільської ради, села Голодьки 
Голодьківської сільської ради, сіл Горошків, Ріденьке Горошківської сільської 
ради, сіл Дзвеняче, Тарасівка Дзвеняцької сільської ради, сіл Дібрівка, Дубина 
Дібрівської сільської ради, сіл Михайлівка, Перше Травня Михайлівської 
сільської ради, села Ненадиха Ненадихівської сільської ради, села Росішки 
Росішківської сільської ради, села Скибинці Скибинецької сільської ради, села 
Стадниця Стадницької сільської ради, села Степове Степівської сільської ради, 
села Тайниця Тайницької сільської ради, села Черепин Черепинської сільської 
ради Тетіївського району Київської області в Тетіївську міську об’єднану 
територіальну громаду з адміністративним центром у місті Тетіїв Тетіївського 
району Київської області, схвалених рішеннями Тетіївської міської ради від 
20.07.2017 № 348, Бурковецької сільської ради від 13.07.2017 № 70-13-VII, 
Голодьківської сільської ради від 18.07.2017 № 113-21-VII, Горошківської 
сільської ради від 31.07.2017 № 71-16-VII, Дзвеняцької сільської ради від 
20.07.2017 № 97, Дібрівської сільської ради від 12.07.2017 № 139, 
Михайлівської сільської ради від 18.07.2017 № 72, Ненадихівської сільської 
ради від 21.07.2017 № 97, Росішківської сільської ради від 14.07.2017 № 83, 
Скибинецької сільської ради від 19.07.2017 № 80, Стадницької сільської ради 
від 20.07.2017 № 108-18-VII, Степівської сільської ради від 19.07.2017 № 116, 
Тайницької сільської ради від 10.07.2017 № 46-12-VII, Черепинської сільської 
ради від 18.07.2017 № 96,  що додається. 
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2. Заступнику голови – керівнику апарату Київської обласної державної 

адміністрації Кучеру В.А. забезпечити направлення копій цього розпорядження 

Тетіївській міській раді, Бурковецькій сільській раді, Голодьківській сільській 

раді, Горошківській сільській раді, Дзвеняцькій сільській раді, Дібрівській 

сільській раді, Михайлівській сільській раді, Ненадихівській сільській раді, 

Росішківській сільській раді, Скибинецькій сільській раді, Стадницькій 

сільській раді, Степівській сільській раді, Тайницькій сільській раді, 

Черепинській сільській раді  Тетіївського району Київської області. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Київської облдержадміністрації Савченка О.І.  

 

 

  

Голова адміністрації              (підпис)                           О.Л. Горган 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови Київської  

обласної державної адміністрації 

                          

 14.09.2017  № 490 

 

 

 

 

ВИСНОВОК 

 

Київської облдержадміністрації щодо відповідності  

Конституції та законам України проектів рішень „Про добровільне 

об’єднання територіальних громад”   

 

У Київській облдержадміністрації розглянуто проекти рішень Тетіївської 

міської ради, Бурковецької, Голодьківської, Горошківської, Дзвеняцької, 

Дібрівської, Михайлівської, Ненадихівської, Росішківської, Скибинецької, 

Стадницької, Степівської, Тайницької, Черепинської сільських рад Тетіївського 

району Київської області „Про добровільне об’єднання територіальних громад” 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад міста Тетіїв Тетіївської 

міської ради, села Бурківці Бурковецької сільської ради, села Голодьки 

Голодьківської сільської ради, сіл Горошків, Ріденьке Горошківської сільської 

ради, сіл Дзвеняче, Тарасівка Дзвеняцької сільської ради, сіл Дібрівка, Дубина 

Дібрівської сільської ради, сіл Михайлівка, Перше Травня Михайлівської 

сільської ради, села Ненадиха Ненадихівської сільської ради, села Росішки 

Росішківської сільської ради, села Скибинці Скибинецької сільської ради, села 

Стадниця Стадницької сільської ради, села Степове Степівської сільської ради, 

села Тайниця Тайницької сільської ради, села Черепин Черепинської сільської 

ради Тетіївського району Київської області в Тетіївську міську об’єднану 

територіальну громаду з адміністративним центром у місті Тетіїв Тетіївського 

району Київської області та додані до них матеріали. 

За результатами розгляду встановлено, що проекти рішень Тетіївської 

міської ради, Бурковецької, Голодьківської, Горошківської, Дзвеняцької, 

Дібрівської, Михайлівської, Ненадихівської, Росішківської, Скибинецької, 

Стадницької, Степівської, Тайницької, Черепинської сільських рад 

підготовлено з дотриманням порядку добровільного об’єднання територіальних 

громад, визначеного розділом II Закону України „Про добровільне об’єднання 

територіальних громад” (далі —Закон), Конституції України. 

Проекти рішень містять інформацію, яка зазначена у частині першій 

статті 7 Закону. 

Проекти рішень пройшли обов’язкове громадське обговорення, що 

відповідає вимогам частини другої статті 7 Закону. 
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У складі проектної об’єднаної територіальної громади не передбачається 

існування іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган 

місцевого самоврядування. 

Територія проектної об’єднаної територіальної громади є нерозривною, 

об’єднана територіальна громада розташована в межах території однієї області. 

Утворення Тетіївської територіальної громади передбачено 

Перспективним планом формування територій громад Київської області, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 листопада 

2015 р. № 1206-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від              

19 квітня 2017 р. № 266-р), у складі Тетіївської міської, Бурковецької, 

Височанської, Галайківської, Голодьківської, Горошківської, Денихівської, 

Дзвеняцької, Дібрівської, Кашперівської, Клюківської, Кошівської, 

Михайлівської, Ненадихівської, Одайпільської, П’ятигірської, Росішківської, 

Скибинецької, Стадницької, Степівської, Тайницької, Теліженської, 

Черепинської сільських рад  Тетіївського району Київської області. 

На підставі викладеного, адміністрація дійшла висновку щодо 

відповідності Конституції та законам України запропонованих проектів рішень 

за умови додержання основних умов добровільного об’єднання територіальних 

громад, визначених у статті 4 Закону, а саме: врахування при прийнятті рішень 

щодо добровільного об’єднання територіальних громад історичних, природних, 

етнічних, культурних та інших чинників, що впливають на соціально-

економічний розвиток об’єднаної територіальної громади; якість та доступність 

публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не 

повинні бути нижчими, ніж до об’єднання. 

 

 

 

Заступник голови –  

керівник апарату адміністрації                  (підпис)                        В.А. Кучер 

 

 

 

 

 
 
 


