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В И С Н О В О К 
Хмельницької обласної державної  адміністрації на відповідність 
Конституції та законам України проектів рішень Судилківської, 

Вовківецької, Серединецької, Хролинської, Городищенської, 
Новичівської сільських рад Шепетівського району  

“Про добровільне об’єднання територіальних громад” 
 

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект рішення Су-
дилківської сільської ради Шепетівського району щодо добровільного об’єд-
нання територіальних громад сіл Судилків, Білокриниччя, Климентовичі, Ло-
зичне, Рудня-Новенька Судилківської, Вовківці, Вовківчики Вовківецької, Се-
рединці, Березне Серединецької, Хролин, Велика Медведівка, Купине, Савичі, 
Траулин Хролинської, Городище, Красносілка, Пашуки Городищенської, Но-
вичі, Жолудки, Мальованка, Поляна Новичівської сільських рад в об’єднану 
Судилківську сільську територіальну громаду з адміністративним центром у 
селі Судилків Шепетівського району, зареєстрований в облдержадміністрації 
03 серпня 2016 року за № 98/4870-11-13/2016, та додані до нього такі мате-
ріали:  

рішення Судилківської сільської ради від 21.07.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Вовківецької сільської ради від 30.06.2016 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад”; 

рішення Серединецької сільської ради від 05.07.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Хролинської сільської ради від 05.07.2016 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад”; 

рішення Городищенської сільської ради від 01.07.2016 року № 3 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Новичівської сільської ради від 01.07.2016 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад”; 
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розпорядження секретаря сільської ради (виконуючого обов’язки Судил-
ківського сільського голови) від 13.10.2015 року № 44-р “Про утворення спіль-
ної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єд-
нання територіальних громад”;   

розпорядження Судилківського сільського голови від 14.06.2016 року 
№ 30-р “Про внесення змін в розпорядження секретаря сільської ради (виконую-
чого обов’язки Судилківського сільського голови) від 13.10.2015 року № 44-р 
“Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад”;   

паспорт Судилківської сільської об’єднаної територіальної громади. 

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Судилківської, Вовківецької, Серединецької, Хролинської, Городищен-
ської, Новичівської сільських рад Шепетівського району “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” щодо добровільного об’єднання територі-
альних громад сіл Судилків, Білокриниччя, Климентовичі, Лозичне, Рудня-Но-
венька Судилківської, Вовківці, Вовківчики Вовківецької, Серединці, Березне 
Серединецької, Хролин, Велика Медведівка, Купине, Савичі, Траулин Хро-
линської, Городище, Красносілка, Пашуки Городищенської, Новичі, Жолудки, 
Мальованка, Поляна Новичівської сільських рад Шепетівського району в 
об’єднану Судилківську сільську територіальну громаду з адміністративним 
центром у селі Судилків Шепетівського району відповідають Конституції та 
законам України. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


