
I
УКРАЇНА

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
Кагарлицького району 

Київської області
(вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м. Кагарлик, Київська обл.., 09201, 

тел. /факс 04573-6-09-81, e-mail: kagarlyk_rada@ukr.net, код ЄДРПОУ 04054613)

/ О . 0 4

Голові Правління 
Київського РВ АМУ 
Федоруку А.П.

Кагарлицька міська рада просить Вас підняти клопотання перед 
Київською обласною державною адміністрацією щодо врахування у 
Перспективному плані формування територій громад Київської області 
волевиявлення жителів Великопріцьківської, Кузьминецької, Стайківської, 
Стрітівської громад.

За існуючим Перспективним планом вони входять до Ржищівської ОТГ, 
але у 2016 році вказані сільські ради розглядали пропозиції Ржищівської 
міської ради про добровільне об’єднання і прийняли рішення відхилити 
пропозицію об’єднатись в Ржищівську ОТГ.

У 2017 році ці громади дали згоду на добровільне об’єднання у 
Кагарлицьку ОТГ з центром у місті Кагарлику і схвалили відповідні проекти 
рішень сільських рад щодо добровільного об’єднання.

05.12.2019 року Законом № 348-ІХ відповідна норма внесена до ЗУ 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» тому єдиний шлях 
розблокувати створення Кагарлицького ОТГ передбачити в Перспективному 
плані формування територій громад Київської області входження 
територіальних громад сіл Великі Пріцьки, Виселка, Дібровка 
Великопріцьківської сільської ради, Кузьминці, Панікарча Кузьминецької 
сільської ради, Стайки Стайківської сільської ради, Стрітівська Стрітівської 
сільської ради до території Кагарлицької міської об’єднаної територіальної 
громади.

Додаток копії рішень:

mailto:kagarlyk_rada@ukr.net


Великопріцьківської сільської ради
від 27.10.2016 №1.1-15-УН 
від 31.07.2017 №1-24-УІІ 
від 21.09.2017 №2-27-УІІ 
Кузьминецької сільської ради 
від 08.11.2016 №47-10-УІІ 
від 28.07.2017 №101-16-УІІ 
від 25.09.2017 № 105-18-УІІ 
Стайківської сільської ради 
від 19.07.2017 №10-27-VII 
від 19.07.2017 №01-27-УІІ 
від 25.09.2017 №02-29-УІІ 
Стрітівської сільської ради 
від 08.12.2016 №2-15-УІІ 
від 25.07.2017 №1-20-УІІ 
від 03.10.2017 №1-22-УІІ

Пурій О.А. 6-09-81
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від 19 липня 2017 року с . Стайки
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Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад.

 ̂т- . і; ; ■- у ' Г" - ' ■
Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України « Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», розглянувши ініціативу ( пропозиції) Кагарлицького міського голови 
щодо об’єднання, результати громадських обговорень. Стайківська сільська рада

ВИРІШИЛА :

Дати згоду на добровільне об’єднання територіальної громади села Стайки. Стайківської 
сільської ради в Кагарлицьку міську об’єднану територіальну громаду з центром у місті 
Кагарлику.

Н.І.Галкіна

і



КУЗЬМИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
другого пленарного засідання ради 

XVI сесія VII скликання

28.07.2017 року С. Kv 5ьми nui

Про надання згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад в Кагарлицьку міську 
об’єднану територіальну громаду з центром в місті Кагарлик

Розглянувши ініціативу Кагарлицького міського голови щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад в єдину об’єднану територіальну громад} 
адміністративним центром в місті Кагарлик, враховуючи рішення сесії Кагарлицької 
міської ради від 29.06.2017 № 271- XXVI -VII «Про надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних громад», з метою соціально-економічного розвитку л 
підвищення якості та доступності надання публічних послуг, керуючись 'Законами 
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кузьминецька сільська рада ВИРІ ШИЛА:

1.Затвердити протокол лічильної комісії від 28.07.2017 року про підрахунок 
голосів з питання «Про надання згоди на добровільне об'єднання територіальних і ромлд 
Кагарлицьку міську об’єднану територіальну громаду з центром в місті Каїлрлик 
(додається).

2. Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад села Пані карна 
та села Кузьминці Кузьминецької сільської ради в Кагарлицьку міську об'єднай) 
територіальну громаду з адміністративним центром в м. Кагарлик.

3. Делегувати Рогозовець Антоніну Григорівну - сільського голом)', яі 
представника Кузьминецької сільської ради сьомого скликання, до спільної робочої і руни 
з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

4. Копію даного рішення направити до Кагарлицької міської ради. Київської 
обласної ради та Київської обласної державної адміністрації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної кульїури.

с. Кузьминці

Сільський голова Рогозовець А.Г.



СТРІТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 1

20 сесії УІІ скликання

Від 25 липня 2017року с.Стрітівка

Про надання згоди на добровільне 
об’єднання територіальних громад
та делегування представника до спільної робочої групи.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України«Про 
добровільне обєднання територіальних громад), розглянувши ініціативу 
Кагарлицького міського голови щодо обєднання, результати громадського 
обговорення, сільська рада ВИРІШИЛА:

І.Дати згоду на добровільне обєднання територіальної громади села 
Стрітівка, Стрітівської сільської ради в Кагарлицьку міську обєднану 
територіальну громаду з центром у місті Кагарлик.

2.Делегувати сільського голову Колосовського Олега Валерійовича до 
складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного 
обєднання територіальних громад.
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ВЕЛИКОПРІЦЬКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КАГАРЛИЦЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XXVI СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад та делегування 
представника до спільної робочої групи.

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України « Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», статей 42, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши пропозицію Кагарлицького 
міського голови щодо добровільного об’єднання територіальних громад та 
за результатами громадського обговорення, Великопріцьківська сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1 .Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Великі 
Прицьки, Виселка, Дібровка Великопріцьківської сільської ради в 
Кагарлицьку об’єднану територіальну громаду з центром у місті 
Кагарлику.

2. Делегувати сільського голову Микитянського Олександра Артуровича 
до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад.

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на сільського голову 
Микитяського О.А.

.А.Микитянський

.В.Набок.

Сільський голова 0


