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

Волицької, Жуківської, Іванівської, Марачівської, Миньковецької, 
Ногачівської, Улашанівської, Цвітоської сільських рад Славутського 

району “Про добровільне об’єднання територіальних громад”  

У Хмельницькій облдержадміністрації розглянуто проект звернення 
Улашанівської сільської ради Славутського району щодо добровільного об’єд-
нання територіальних громад сіл Бачманівка Бачманівської, Волиця, Губельці 
Волицької, Жуків Жуківської, Іванівка, Пузирки Іванівської, Марачівка Ма-
рачівської, Миньківці, Романіни, Шевченко Миньковецької, Ногачівка, Дяти-
лівка Ногачівської, Улашанівка, Вачів, Перемишель Улашанівської, Цвітоха, 
Кам’янка, Ташки Цвітоської сільських рад Славутського району в Улашанів-
ську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром у селі Ула-
шанівка Славутського району, зареєстрований в обласній державній адміні-
страції 08.02.2018 року за № 98/926-11-13/2018, та додані до нього такі мате-
ріали: 

розпорядження Улашанівського сільського голови від 18.10.2017 року 
№ 25/2017-р “Про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів 
рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад”; 

рішення Бачманівської сільської ради від 23.10.2017 року № 2 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

рішення Волицької сільської ради від 23.10.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

рішення Жуківської сільської ради від 09.11.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

рішення Іванівської сільської ради від 14.11.2017 року № 2 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

рішення Марачівської сільської ради від 09.11.2017 року № 2 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

рішення Миньковецької сільської ради від 15.11.2017 року № 2 “Про 
схвалення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”; 

рішення Ногачівської сільської ради від 23.10.2017 року № 1/2017 “Про 
схвалення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних 
громад”; 
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рішення Улашанівської сільської ради від 30.10.2017 року № 2  “Про 
схвалення проекту рішення сільської ради “Про добровільне об’єднання 
територіальних громад”; 

рішення Цвітоської сільської ради від 06.11.2017 року № 1 “Про схва-
лення проекту рішення “Про добровільне об’єднання територіальних громад”; 

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

За результатами розгляду встановлено, що запропоновані проекти рі-
шень Бачманівської, Волицької, Жуківської, Іванівської, Марачівської, Минь-
ковецької, Ногачівської, Улашанівської, Цвітоської сільських рад Славутсько-
го району “Про добровільне об’єднання територіальних громад” щодо добро-
вільного об’єднання територіальних громад сіл Бачманівка Бачманівської, 
Волиця, Губельці Волицької, Жуків Жуківської, Іванівка, Пузирки Іванівської, 
Марачівка Марачівської, Миньківці, Романіни, Шевченко Миньковецької, Но-
гачівка, Дятилівка Ногачівської, Улашанівка, Вачів, Перемишель Улашанів-
ської, Цвітоха, Кам’янка, Ташки Цвітоської сільських рад Славутського 
району в Улашанівську об’єднану територіальну громаду з адміністративним 
центром у селі Улашанівка Славутського району відповідають Конституції та 
законам України. 
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