
У К Р А Ї Н А 
ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 566 
 

12 жовтня 2018 року                                    26 сесія 7 скликання 
 

        
Про добровільне об’єднання 

територіальних громад 

              

                               
 Відповідно до ст. 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» та враховуючи висновок Вінницької 

обласної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови 

Вінницької обласної державної адміністрації від «01» жовтня 2018 року                   

№ 756,  керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Об’єднатися з територіальними громадими сіл Селище, Садове 

Селищенської сільської ради   у  Літинську селищну об’єднану територіальну 

громаду Літинського району Вінницької області  з адміністративним центром 

у  смт. Літин. 

 

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

територіальних громад, що об’єдналися, є Літинська селищна об’єднана 

територіальна громада в особі Літинської селищної ради, утворена внаслідок 

добровільного об’єднання, з дня набуття нею повноважень. 

 

3. Схвалити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад. (додається).  

 

4. Доручити Літинському селищному голові Бичку А.І. звернутися до 

Вінницької обласної державної адміністрації з пропозицією звернутися до 

Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення 

перших виборів депутатів Літинської селищної ради та відповідного 

селищного голови в установленому законом порядку. 

 

 

Селищний голова                                                             А.І. Бичок 

                                     



                                                                                               «С Х В А Л Е Н О» 

                                                                                                     рішенням 26 сесії 7 скликання  

                                                                                            Літинської селищної ради 

                                              від 12 жовтня  2018 року № 566 

 

План  

спільних організаційних заходів щодо добровільного  

об’єднання територіальних громад 

 

1. Забезпечувати подання роз’яснювальних матеріалів з питань об’єднання 

територіальних громад у місцеві засоби масової інформації, у мережі 

Інтернет; 

2. Щомісячно проводити засідання робочої групи для  обговорення  

перспективних  напрямів діяльності в процесі  об’єднання територіальних 

громад; 

3. Виконкомам, спільно з робочою групою розробити: 

- проект Статуту  Літинської об’єднаної територіальної громади ( далі за 

текстом - ОТГ); 

- проект рішення селищної ради об’єднаної територіальної громади про 

покладення повноважень старости села Селище, Садове типове положення 

про старосту; 

- організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу ОТГ; 

- перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні 

послуги; 

- кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної ради; 

- план соціально - економічного розвитку  об’єднаної територіальної громади 

з урахуванням перспективних завдань розвитку смт. Літин та сіл Селище, 

Садове; 

- опрацювати план можливих заходів щодо працевлаштування вивільнених 

працівників відповідно до чинного трудового законодавства; 

- провести інвентаризацію майна, що перебуває у комунальній власності, 

активів  та зобов’язань  територіальних громад, що об’єднуються; 

- проект плану транспортної мережі обслуговування громадян. 

4. Звернутися до організації, що  має відповідні дозволи та ліцензії на 

виконання  землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж 

новоутвореної територіальної громади та складання Генерального плану  

об’єднаної територіальної громади; 

 

 



5. З дня набрання чинності рішень  рад, що приймають участь в об’єднанні, 

про  утворення ОТГ, звернутися у відповідні структури щодо призупинення 

відчуження, передачі в оренду( користування),  заставу( іпотеку), лізинг,  

концесію, оперативне управління об’єктів комунальної власності 

територіальних громад, що об’єдналися; 

6. Провести  інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у 

комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у 

них спеціальних служб; 

7. Звернутися до обласної та районної рад, органів державної влади тощо 

щодо передачі у  комунальну власність  об’єднаної територіальної громади 

бюджетних установ, майна (майнових прав) для забезпечення  надання 

якісних послуг населенню об’єднаної громади; 

8. Здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо 

реєстрації новоутвореного об’єднання територіальних громад; 

9. Виконання заходів плану покласти на виконавчі комітети рад громад що 

об’єднуються. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                     М.В.Курочка 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     
                                                     УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЛІТИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
22300, смт Літин, вул. Соборна, 32, тел.  (04347) 2-11-53,  04325963@mail.gov.ua 

 

12 жовтня 2018 року №______ 

 

 

                                                      Вінницька обласна державна адміністрація 

                                                              м. Вінниця вул. Соборна, 70 

 

 

         Прошу звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею 

рішення про призначення перших виборів депутатів Літинської селищної 

ради та Літинського селищного голови в установленому законом порядку. 

 

               

 Додатки: 

 

1. Рішення Літинської селищної ради від 12 жовтня 2018 року № 566               

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» ; 

2.  Рішення Селищенської сільської ради від 12 жовтня 2018 року № 420               

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» ; 

 

 

 

              Селищний голова                                      А.І.Бичок 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 


