БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від 09 серпня 2016 року
№1

м.__Баштанка______

ІХ позачергова сесія
сьомого скликання

Про схвалення проекту рішення
Баштанської міської ради «Про
добровільне об’єднання
територіальних громад»

Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення
Баштанської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», підготовлений спільною робочою групою, результати громадських
обговорень, міська рада вирішила:
1. Схвалити проект рішення міської ради «Про добровільне об’єднання

територіальних громад», підготовлений спільною робочою групою
(додається).
2. Міському голові Рубському Івану Васильовичу подати проект рішення

Баштанської міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» до Миколаївської обласної державної адміністрації для
надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституції та
законам України.

Секретар міської ради

О.І.Бенедик

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Баштанської міської ради

Від ___

2016 року

№ _____

сесія _____ скликання

Про добровільне об’єднання
територіальних громад.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтей 2, 4, 6, 7, 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Об'єднатися:
- Баштанській територіальній громаді (Баштанська міська рада) у складі м.Баштанка, сіл
Шевченко, Зелений Яр, Андріївка, Трудове;
- Добренській територіальній громаді (Добренська сільська рада) у складі сіл Добре,
Новоєгорівка;
- Явкінській територіальній громаді (Явкінська сільська рада) у складі сіл Явкіне,
Червоний став;
- Новосергіївській територіальній громаді (Новосергіївська сільська рада) у складі сіл
Новосергіївка, Тарасівка, Горожене, Новогорожене, Зелений Гай;
- Новопавлівській територіальній громаді (Новопавлівська сільська рада) у складі сіл
Новопавлівка, Зелений Клин;
- Пісківській територіальній громаді (Пісківська сільська рада) у складі сіл Піски,
Костянтинівка;
- Новоіванівській територіальній громаді (Новоіванівська сільська рада) у складі сіл
Новоіванівка, Київське, Старосолдатське;
- Плющівській територіальній громаді (Плющівська сільська рада) у складі сіл
Плющівка, Новогеоргіївка, Шляхове, Одрадне;
- Христофорівській територіальній громаді (Христофорівська сільська рада) у складі сіл
Христофорівка в Баштанську міську об’єднану територіальну громаду з адміністративним
центром в місті Баштанка .
2. Повноваження Баштанської міської ради, Баштанського міського
голови
завершуються в день набуття повноважень Баштанською міською радою, обраною
Баштанською об’єднаною територіальною громадою.
3. Юридична особа Баштанська міська рада, яка розміщена в адміністративному
центрі Баштанської об’єднаної територіальної громади, є правонаступником прав та
обов’язків всіх юридичних осіб сільських рад, обраних територіальними громадами, що
об’єдналися, з дня набуття повноважень Баштанською міською радою, обраною
об’єднаною Баштанською територіальною громадою.

4. Баштанська об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна,
прав та обов’язків територіальних громад, що об’єдналися, з дня набуття повноважень
Баштанською міською радою, обраною Баштанською об’єднаною територіальною
громадою.
5. Повноваження, права та обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування
Баштанської міської ради, а також питання правонаступництва, бюджету, майнові,
державної реєстрації, інші організаційні і правові питання, що виникають після утворення
Баштанської об'єднаної територіальної громади вирішуються відповідно до положень
статті 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад".
6. Затвердити наступний план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання
територіальних громад:
6.1 У разі прийняття сільськими радами, що увійшли в об'єднання, рішень про
добровільне об’єднання територіальних громад, Баштанському міському голові
звернутися до Миколаївської обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися
до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення перших
виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного,
міського голови в установленому законом порядку.
6.2 Після проведення перших місцевих виборів депутатів міської ради Баштанської
об'єднаної територіальної громади та міського голови, новообраній раді та голові
рекомендувати у двомісячний термін розробити Статут Баштанської об'єднаної
територіальної громади з урахуванням пропозицій, наданих під час обговорення проекту
рішення
«Про добровільне об’єднання
територіальних громад» з подальшим
затвердженням Статуту на сесії ради Баштанської об'єднаної територіальної громади.

Міський голова

І.В.Рубський

