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

Великошкарівської, Лотівської сільських рад Шепетівського району, 
Малошкарівської, Сасанівської, Микулинської сільських рад Полонського 

району “Про добровільне об’єднання територіальних громад” 
 

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект рішення Гри-
цівської селищної ради Шепетівського району щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад Грицівської селищної, Рожичнянської, Великошкарів-
ської, Лотівської сільських рад Шепетівського району, Малошкарівської, Са-
санівської, Микулинської сільських рад Полонського району в об’єднану Гри-
цівську селищну територіальну громаду з адміністративним центром у смт Гри-
ців Шепетівського району, зареєстрований в облдержадміністрації 22 серпня 
2016 року за № 98/5293-11-13/2016, та додані до нього такі матеріали:  

рішення Грицівської селищної ради від 19.08.2016 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення селищної ради “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад”; 

рішення Рожичнянської сільської ради від 19.08.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”; 

рішення Великошкарівської сільської ради від 19.08.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Лотівської сільської ради від 16.08.2016 року № 3 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання терито-
ріальних громад”; 

рішення Малошкарівської сільської ради від 17.08.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Сасанівської сільської ради від 19.08.2016 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Микулинської сільської ради від 19.08.2016 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 
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рішення Грицівської селищної ради від 10.08.2016 року № 3 “Про утво-
рення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровіль-
ного об’єднання територіальних громад”;   

паспорт Грицівської селищної об’єднаної територіальної громади та со-
ціально-економічне обґрунтування Грицівської селищної об’єднаної територі-
альної громади. 

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Грицівської селищної, Рожичнянської, Великошкарівської, Лотівської 
сільських рад Шепетівського району, Малошкарівської, Сасанівської, Мику-
линської сільських рад Полонського району “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” щодо добровільного об’єднання територіальних гро-
мад смт Гриців, сіл Корпилівка Грицівської селищної, Рожична, Орлинці, 
Устянівка Рожичнянської, Велика Шкарівка, Онишківці, Курганівка Велико-
шкарівської, Лотівка, Саверці Лотівської сільських рад Шепетівського району, 
сіл Мала Шкарівка, Москвитянівка Малошкарівської, Сасанівка, Крачанівка 
Сасанівської, Микулин Микулинської сільських рад Полонського району в 
об’єднану Грицівську селищну територіальну громаду з адміністративним 
центром у смт Гриців Шепетівського району відповідають Конституції та 
законам України. 
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