ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третя сесія сьомого скликання
РІШ ЕННЯ
16 травня 2018 року
Про ініціювання добровільного
об'єднання територіальних громад
шляхом приєднання
Керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.ст. 5, 8-8-3 Закону України “ Про добровільне об'єднання територіальних
громад” від 5 лютого 2015 року № 157-УІІІ із внесеними змінами, п.3-1 Розділу
IV «Прикінцеві положення» Закону України Про внесення змін до Закону
України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо
добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних
громад міст обласного значення від 03.04.2018 року № 6466, з метою
соціально- економічного розвитку та підвищення якості та доступності надання
публічних послуг,
Міська рада вирішила:
1. Ініціювати процедуру добровільного об’єднання територіальних громад:
Гадяцької міської ради Полтавської області,
Біленченківської сільської ради Гадяцького району Полтавської області
( сіл Біленченківка, Грипаки, Кіблицьке, Оріханове, Осняги, Островерхівка,
Петроселівка, Писарівщина, Рудиків, Степаненки);
Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області
(сіл Вельбівка, Запсільське, Тепле, Тютюрівщина) в Гадяцьку об’єднану
територіальну громаду шляхом приєднання Вельбівської сільської ради та
Біленченківської сільської ради до Гадяцької міської ради.
2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначити м.
Гадяч, а її назву - Гадяцька міська об'єднана територіальна громада.
3. Доручити міському голові Нестеренку В.О. направити пропозиції про
об’єднання територіальних громад сільським головам Біленченківської та
Вельбівської сільських рад.
4. Доручити виконавчому комітету Гадяцької міської ради вивчити обсяги та
спосіб державної підтримки об’єднаної територіальної громади.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії міської
ради з питань місш^а^шання, житлово-комунального господарства,
будівництва, т р а н с п ^ р ^ ^ а ! ^ ^ ^ управління майном (Власенко М.О.) та з
питань бюджету,
оціально-економічного розвитку,
підприємництва (
Міський голова

В.О.Нестеренко

Затверджено
рішенням тридцять третьої сесії
Гадяцької міської ради сьомого
скликання
від Ібтравня 2018 року.
Звернення депутатів Гадяцької міської ради щодо
ініціювання добровільного об'єднання територіальних
громад шляхом приєднання.

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст. 5, 8-8-3 Закону України “ Про добровільне об'єднання територіальних
громад” від 5 лютого 2015 року № 157-УІІІ із внесеними змінами, п.3-1 Розділу
IV «Прикінцеві положення» Закону України Про внесення змін до Закону
України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" щодо
добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних
громад міст обласного значення від 03.04.2018 року № 6466, з метою
соціально-економічного розвитку, підвищення якості та доступності надання
публічних послуг, звертаємося із пропозицією щодо ініціювання процедури
добровільного приєднання територіальних громад сіл:
Біленченківської сільської ради Гадяцького району Полтавської області ( сіл
Біленченківка, Грипаки, Кіблицьке, Оріханове, Осняги, Островерхівка,
Петроселівка, Писарівщина, Рудиків, Степаненки;
Вельбівської сільської ради Гадяцького району Полтавської області (сіл
Вельбівка, Запсільське, Тепле, Тютюрівщина), до Гадяцької міської об'єднаної
територіальної громади.
Пропонуємо визначити місто Гадяч адміністративним центром об'єднаної
територіальної громади, а її назву - Гадяцька міська об'єднана територіальна
громада.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад», просимо забезпечити вивчення пропозиції щодо
добровільного приєднання територіальних громад, її громадське обговорення
та прийняття рішення про надання згоди на добровільне приєднання
територіальних громад та делегування представника (представників) до
спільної робочої групи або про відмову в наданні такої згоди.

Секретар міської ради ,

Г.В.Сафонов

