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

сільської ради Ярмолинецького та Загінецької сільської ради 
Деражнянського районів “Про добровільне об’єднання  

територіальних громад” 
 

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект Михайлівської 
сільської ради Ярмолинецького району щодо добровільного об’єднання тери-
торіальних громад сіл Михайлівка, Видошня, Іванівка, Королівка, Лука, Ми-
китинці Михайлівської сільської ради Ярмолинецького району та села Загінці 
Загінецької сільської ради Деражнянського району у Михайлівську об’єднану 
територіальну громаду з адміністративним центром у селі Михайлівка Ярмо-
линецького району, зареєстрований в обласній державній адміністрації 
09.10.2017 року за № 98/7236-11-13/2017, та додані до нього такі матеріали:  

розпорядження Михайлівського сільського голови від 17.08.2017 року 
№ 29 “Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад”; 

рішення Михайлівської сільської ради від 03.10.2017 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

рішення Загінецької сільської ради від 03.10.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад”; 

паспорт та соціально-економічне обґрунтування Михайлівської об’єдна-
ної територіальної громади. 

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Михайлівської сільської ради Ярмолинецького та Загінецької сільської 
ради Деражнянського районів “Про добровільне об’єднання територіальних 
громад” щодо добровільного об’єднання територіальних громад сіл Михай-
лівка, Видошня, Іванівка, Королівка, Лука, Микитинці Михайлівської сільської 
ради Ярмолинецького району та села Загінці Загінецької сільської ради Дераж-
нянського району у Михайлівську об’єднану територіальну громаду з адміні-
стративним центром у селі Михайлівка Ярмолинецького району відповідають 
Конституції та законам України. 

Разом з тим, створення Михайлівської об’єднаної територіальної грома-
ди не відповідає вимогам Методики формування спроможних територіальних 
громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 року 
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№ 214, щодо формування спроможних територіальних громад, які в результаті 
добровільного об’єднання здатні самостійно або через відповідні органи місце-
вого самоврядування забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у 
сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового 
забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці. Крім того, на території адміністративного центру об’єднаної 
громади повинно проживати не менш як 250 дітей шкільного і 100 дітей до-
шкільного віку. Утворення Михайлівської об’єднаної територіальної громади 
не передбачено проектом перспективного плану формування територій громад 
Хмельницької області, затвердженого рішенням обласної ради від 28 травня 
2015 року № 1-32/2015 “Про Проект перспективного плану формування тери-
торій громад Хмельницької області” (зі змінами). 

Обласна державна адміністрація вважає, що утворення Михайлівської 
об’єднаної територіальної громади у складі Михайлівської сільської ради Яр-
молинецького району та Загінецької сільської ради Деражнянського району із 
загальною кількістю населення 1534 особи є економічно неефективним та 
соціально недоцільним. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                      В. Олійник 


