
                                                                                                                                         

                                                                     
 

                                   ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

                                               VІІ    СКЛИКАННЯ 
 

 

РІШЕННЯ№ 470/28 -2017                                                     

від 23 листопада  2017 року                                                                 м. Заставна    

 

 

Про схвалення проекту рішення  

Заставнівської міської ради  

« Про добровільне об’єднання 

 територіальних громад» 
 

 

          Відповідно до ч. 3  ст. 7  Закону  України « Про  добровільне 

об’єднання  територіальних   громад», розглянувши проект рішення  

міської ради « Про добровільне об’єднання територіальних громад» , 

підготовлений спільною робочою групою,  враховуючи  результати 

громадського обговорення цього рішення Заставнівська міська рада: 

                                           В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Схвалити проект рішення  міської ради « Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною 

робочою групою. (додається). 

 

2.  Доручити  міському голові  Радишу В.Й. подати проект рішення  

міської ради « Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

до Чернівецької обласної державної адміністрації для надання 

висновку  щодо відповідності цього проекту Конституції та Законам  

України. 
    

         

 
                                                                             

 

                                                                                                                               

  



ПРОЕКТ                                                                                                                 
                                     

                                                                      
 

                                   ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                      ________________________  СЕСІЯ 

                                               VІІ    СКЛИКАННЯ 
 

 

РІШЕННЯ№              /  -2017                                                     

від                  2017 року                                                                           м. Заставна    

 

 

Про добровільне об’єднання територіальних громад 
 

          Відповідно до статей  2,4,6,7,8    Закону  України « Про  

добровільне об’єднання  територіальних   громад», враховуючи 

висновок Чернівецької обласної державної адміністрації щодо 

відповідності проекту рішення про добровільне об’єднання 

територіальних громад Конституції та законам України, Заставнівська 

міська рада: 

                                           В И Р І Ш И Л А: 

1. Об’єднати територіальну   громаду  міста  Заставна Заставнівської 

міської ради з територіальною громадою  села  Вербівці,  Вербовецької 

сільської ради в Заставнівську  міську об’єднану  територіальну 

громаду з адміністративним центром у місті Заставна. 

2. Установити, що повноваження  Заставнівської  міської ради, 

Заставнівського міського голови завершуються в день набуття 

повноважень  Заставнівською  міською радою,  Заставнівським   

міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок 

добровільного об’єднання. 

3.   Визначити, що правонаступником всього майна, прав та обов’язків 

територіальних громад, що об’єдналися є  Заставнівська  міська  рада, 

утворена  внаслідок добровільного об’єднання з дня набуття нею 

повноважень. 

4. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного 

об’єднання територіальних громад ( додається). 

5. Доручити Заставнівському міському голові Радишу Василю 

Йосиповичу звернутися до Чернівецької обласної державної 

адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої 

комісії  для прийняття нею рішення про призначення перших   виборів  

Заставнівської  міської ради та відповідно міського голови   в 

установленому законом порядку. 

 
    

             Міський голова                         В. Радиш 

 


