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В И С Н О В О К 
Хмельницької обласної державної адміністрації на відповідність 

Конституції та законам України проектів рішень Староушицької селищної, 
Грушківської, Крушанівської, Нефедівської, Подільської сільських рад 

Кам’янець-Подільського району “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад” 

 

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект рішення Старо-
ушицької селищної ради Кам’янець-Подільського району щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад селища Стара Ушиця та села Гораївка 
Староушицької селищної, сіл Грушка, Каштанівка, Рункошів Грушківської, 
Крушанівка Крушанівської, Нефедівці, Лучки Нефедівської, Подільське По-
дільської сільських рад Кам’янець-Подільського району у Староушицьку се-
лищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селищі 
Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району, зареєстрований в обласній 
державній адміністрації 29.08.2017 року за № 97/6030-11-13/2017, та додані до 
нього такі матеріали:  

розпорядження Староушицького селищного голови від 17.08.2017 року 
№ 36/02-02 “Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад”; 

рішення Староушицької селищної ради від 25.08.2017 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення Староушицької селищної ради “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”; 

рішення Грушківської сільської ради від 23.08.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Грушківської сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

рішення Крушанівської сільської ради від 23.08.2017 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення Крушанівської сільської ради “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”; 

рішення Нефедівської сільської ради від 23.08.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Нефедівської сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

рішення Подільської сільської ради від 28.08.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Подільської сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

паспорт Староушицької селищної об’єднаної територіальної громади; 

соціально-економічне обґрунтування Староушицької селищної об’єдна-
ної територіальної громади. 
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За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Староушицької селищної, Грушківської, Крушанівської, Нефедівської, 
Подільської сільських рад Кам’янець-Подільського району “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” щодо добровільного об’єднання територі-
альних громад селища Стара Ушиця та села Гораївка Староушицької селищ-
ної, сіл Грушка, Каштанівка, Рункошів Грушківської, Крушанівка Крушанів-
ської, Нефедівці, Лучки Нефедівської, Подільське Подільської сільських рад 
Кам’янець-Подільського району у Староушицьку селищну об’єднану територі-
альну громаду з адміністративним центром у селищі Стара Ушиця Кам’янець-
Подільського району відповідають Конституції та законам України. 
 
 
Заступник голови – керівник 
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