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

Конституції та законам України проектів рішень Білогірської селищної, 
Гулівецької, Квітневської, Мокроволянської, Сивківської, Ставищанської, 

Юрівської сільських рад Білогірського району “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” 

 
У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект рішення Біло-

гірської селищної ради Білогірського району щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад селища Білогір’я, сіл Закіт, Карасиха, Тростянка, Ук-
раїнка Білогірської селищної, Гулівці, Жижниківці, Синютки Гулівецької, 
Квітневе, Весняне, Соснівка, Соснівочка Квітневської, Мокроволя, Жемелинці, 
Окіп Мокроволянської, Сивки, Міжгір’я Сивківської, Ставищани, Баймаки, 
Кащенці, Ліски Ставищанської, Юрівка, Великі Калетинці, Шуньки Юрівської 
сільських рад Білогірського району в Білогірську селищну об’єднану терито-
ріальну громаду з адміністративним центром у селищі Білогір’я Білогірського 
району, зареєстрований в обласній державній адміністрації 07.12.2017 року за 
№ 97/9689-11-13/2017, та додані до нього такі матеріали: 

розпорядження Білогірського селищного голови від 24.11.2017 року 
№ 104-о “Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад”; 

рішення Білогірської селищної ради від 30.11.2017 року № 1-24/2017 
“Про схвалення проекту рішення Білогірської селищної ради “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”; 

рішення Гулівецької сільської ради від 01.12.2017 року № 2 “Про схва-
лення проекту рішення Гулівецької сільської ради “Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад”; 

рішення Квітневської сільської ради від 28.11.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення Квітневської сільської ради “Про добровільне об’єд-
нання територіальних громад”; 

рішення Мокроволянської сільської ради від 29.11.2017 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення Мокроволянської сільської ради “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”; 

рішення Сивківської сільської ради від 30.11.2017 року № 2 “Про схва-
лення проекту рішення Сивківської сільської ради “Про добровільне об’єднан-
ня територіальних громад”; 
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рішення Ставищанської сільської ради від 30.11.2017 року № 1 “Про 
схвалення проекту рішення Ставищанської сільської ради “Про добровільне 
об’єднання територіальних громад”; 

рішення Юрівської сільської ради від 29.11.2017 року № 1 “Про схвален-
ня проекту рішення Юрівської сільської ради “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”; 

паспорт та соціально-економічне обґрунтування Білогірської селищної 
об’єднаної територіальної громади. 

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Білогірської селищної, Гулівецької, Квітневської, Мокроволянської, Сив-
ківської, Ставищанської, Юрівської сільських рад Білогірського району “Про 
добровільне об’єднання територіальних громад” щодо добровільного об’єд-
нання територіальних громад селища Білогір’я, сіл Закіт, Карасиха, Тростянка, 
Українка Білогірської селищної, Гулівці, Жижниківці, Синютки Гулівецької, 
Квітневе, Весняне, Соснівка, Соснівочка Квітневської, Мокроволя, Жемелинці, 
Окіп Мокроволянської, Сивки, Міжгір’я Сивківської, Ставищани, Баймаки, 
Кащенці, Ліски Ставищанської, Юрівка, Великі Калетинці, Шуньки Юрівської 
сільських рад Білогірського району в Білогірську селищну об’єднану тери-
торіальну громаду з адміністративним центром у селищі Білогір’я Білогір-
ського району відповідають Конституції та законам України. 
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