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

Конституції та законам України проектів рішень Гринчуцької, 
Жванецької, Ластовецької, Рудської, Сокільської сільських рад 
Кам’янець Подільського району “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад” 
 

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект рішення Жва-
нецької сільської ради Кам’янець-Подільського району щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад сіл Гринчук, Бабшин, Малинівці Грин-
чуцької, Жванець, Брага Жванецької, Ластівці, Збруч, Ісаківці Ластовецької, 
Руда, Гаврилівці, Цвіклівці Перші Рудської, Сокіл, Каветчина, Межигір, Сло-
бідка-Малиновецька Сокільської сільських рад Кам’янець-Подільського райо-
ну у Жванецьку сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним 
центром у селі Жванець Кам’янець-Подільського району, зареєстрований в 
облдержадміністрації 05.09.2017 року за № 98/6268-11-13/2017, та додані до 
нього такі матеріали:  

розпорядження Жванецького сільського голови від 29.08.2017 року № 22 
“Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад”; 

розпорядження Жванецького сільського голови від 04.09.2017 року № 23 
“Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад”; 

рішення Гринчуцької сільської ради від 04.09.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Гринчуцької сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

рішення Жванецької сільської ради від 04.09.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Жванецької сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

рішення Ластовецької сільської ради від 04.09.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання територі-
альних громад”; 

рішення Рудської сільської ради від 04.09.2017 року № 1 “Про схвалення 
проекту рішення Рудської сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 



 2 
рішення Сокільської сільської ради від 05.09.2017 року № 1 “Про схва-

лення проекту рішення Сокільської сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

паспорт Жванецької сільської об’єднаної територіальної громади; 

соціально-економічне обґрунтування Жванецької сільської об’єднаної 
територіальної громади. 

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Гринчуцької, Жванецької, Ластовецької, Рудської, Сокільської сільських 
рад Кам’янець-Подільського району “Про добровільне об’єднання територі-
альних громад” щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл 
Гринчук, Бабшин, Малинівці Гринчуцької, Жванець, Брага Жванецької, Лас-
тівці, Збруч, Ісаківці Ластовецької, Руда, Гаврилівці, Цвіклівці Перші Руд-
ської, Сокіл, Каветчина, Межигір, Слобідка-Малиновецька Сокільської сіль-
ських рад Кам’янець-Подільського району у Жванецьку сільську об’єднану 
територіальну громаду з адміністративним центром у селі Жванець Кам’янець-
Подільського району відповідають Конституції та законам України. 
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