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УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

Позачергова 

Р І Ш Е Н Н Я  № 175 

ХІ сесія        VІІ скликання  

         

від 15 липня 2016 року  

 

Про схвалення проекту рішення 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 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 Омельчуку О.В. подати проект рішення міської 

ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до Житомирської 

обласної державної адміністрації для надання висновку щодо відповідності 

цього проекту Конституції та законам України. 

 

 

 

Міський голова                     О.В. Омельчук 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

   
УКРАЇНА 

ОЛЕВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                      

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

__________________________________________________________________ 

РІШЕННЯ №  

______сесії                                                                                   VІI скликання  

від ____________ року   

Про добровільне об’єднання  

територіальних громад  

 

 Відповідно до статей  2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Об’єднатися з територіальними громадами смт. Дружба, смт. Діброва 

Дружбівської селищної ради, смт. Новоозерянка, с.Озеряни, с.Рудня-Озерянська 

Новоозерянської селищної ради, с.Жовтневе, с.Ліски, с.Бацеве Жовтневої сільської ради, 

с.Жубровичі Жубровицької сільської ради, с.Журжевичі, с.Рудня Журжевицької сільської 

ради, с.Замисловичі, с.Рудня-Замисловицька, с.Устинівка, с.Шебедиха Замисловицької 

сільської ради, с.Зольня, с.Ковалівка, с.Сердюки Зольнянської сільської ради, с.Зубковичі 

Зубковицької сільської ради, с.Кам’янка, с.Лісове Кам'янської сільської ради, с.Кишин, 

с.Забороче, с.Болярка, с-ще Лугове Кишинської сільської ради, с. Копище, с. Майдан-

Копищенський Копищенської сільської ради, с.Лопатичі Лопатицької сільської ради, 

с.Майдан, с.Джерело, с.Сарнівка Майданської сільської ради, с.Покровське, с.Михайлівка, 

с.Млинок, с.Будки Покровської сільської ради, с.Рудня-Бистра, с.Корощине, с.Варварівка, 

с-ще Сновидовичі Руднє-Бистрянської сільської ради, с.Стовпинка, с.Держанівка, 

Стовпинської сільської ради, с.Сущани, с.Андріївка Сущанської сільської ради, 

с.Тепениця, с.Артинськ, с.Обище, с.Соснівка, с.Хмелівка Тепеницької сільської ради, 

с.Хочине, с.Рудня-Хочинська, с.Перга, с.Рудня-Перганська Хочинської сільської ради, 

с.Юрове Юрівської сільської ради в Олевську територіальну громаду з центром у місті 

Олевськ. 

2. Повноваження міської ради, міського голови припинити з моменту набуття 

повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, головою територіальної 

громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання. 

3. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) міської ради визначити 

Олевську міську раду, утворену внаслідок добровільного об’єднання. 

Міський голова                                             О.В. Омельчук 

                               Голосували  «За»                 -  18  

          «Проти»          -  2 


