ПРОЕКТ

КЛАВДІЄВО ТАРАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста позачергова сесія сьомого скликання від «__»

2019 року

Р І Ш Е Н Н Я
«

»

2019 рік

№

Про схвалення проекту рішення про добровільне об єднання територіальних
громад
Розглянувш и розроблений спільною робочою групою
проект ріш ення про
добровільне о б ’єднання територіальних громад, беручи до уваги результати його
громадського обговорення , керую чись ч.2 ст.7 Закону У країни «П ро добровільне
о б ’єднання територіальних громад», ч.І ст.59 Закону У країни «Про місцеве
самоврядування в У країні», К лавдієво-Тарасівська селищ на рада
ВИ РІШ И ЛА :
1. С хвалити проект ріш ення про добровільне о б ’єднання територіальних громад,
що додається в додатку № ___ .

Голова селищ ної ради

смт Клавдієво-Тарасове

№ _______________
«____ »_________ 2019 р.

ПРОЕКТ

Додаток
СХВАЛЕНО

Рішенням 36 позачергової сесії 7-го скликання
КлавдієвоТарасівської селищ ної ради
від «__»__________2019 року

№

КЛАВДІЄВО ТАРАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять шоста сьомого скликання від «__» ________ 2019 року
Р І Ш Е Н НЯ

Про добровільне об’єднання територіальних громад
Враховуючи висновок Київської обласної адміністрації, затверджений
розпорядженням
голови Київської обласної державної адміністрації від «___» _____ року №_______ , керуючись
ч. 5 ст. 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та ч.І ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Клавдієво-Тарасівська селищна
рада ВИРІШИЛА:
1. Об’єднатися з
Микулицькою сільською територіальною громадою с. Микуличі Бородянського
району Київської області;
Немішаївською селищною територіальною громадою смт Немішаєве Бородянського
району Київської області,
в Микулицьку сільську об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в
с. Микуличі.
2. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань)Клавдіево-Тарасівської селищної
територіальної громади смт
Клавдієво-Тарасове та с. Пороскотень визначити
Микулицьку
сільську
об’єднану територіальну громаду , утворену
внаслідок
добровільного об’єднання з дня набуття повноважень Микулицькою сільською радою
обраною такою об’єднаною територіальною громадою.
3. Затвердити план організаційних заходів щодо~добровільного об’єднання територіальних
громад , що додається в додатку №^_

Селищний голова

см т К лавдієво-Т арасове

№____________________
«_____ » ________ 2019 рік

Скиба М.Т.

3У

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток № ____
Рішенням З 6-ї позачергової сесії
Клавдієво- Тарасівської
селищної ради
сьомого скликання
від «__»__________________ 2019 року
№

ПЛАН
орган ізацій н и х заходів щ одо добр овільн ого
о б ’єднання тери торіал ьн и х гром ад

1. Забезпечити подання інформаційних матеріалів щодо проекту добровільного
об’єднання територіальних громад у Микулицьку об’єднану територіальну
громаду на офіційних сайтах територіальних громад, що об’єднуються;
2. Розробити проект Статуту Микулицької об’єднаної територіальної громади;
3. Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу
Микулицької об’єднаної територіальної громади;
4. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної
територіальної громади;
5. Визначити населенні пункти Микулицької об’єднаної територіальної громади, в
яких обирається староста;
6. Підготувати положення про посадову інструкцію про старосту;
7. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків потенційної об’єднаної
територіальної громади;
8. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету органів
місцевого самоврядування, що об’єднуються;
9. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо розміщення
органів місцевого самоврядування та державних органів на території об’єднаної
громади;
10. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування мережі
підприємств та установ для надання публічних послуг, зокрема в сфері освіти,
культури, охорони здоров’я,соціального захисту та житлово-комунального
господарства;
11. Провести інвентаризацію власності;
12. Підготувати проекти заявок на отримання субвенції з державного бюджету для
створення , модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади;
13. Підготувати пропозиції до плану соціально-економічного розвитку Микулицької
об’єднаної територіальної громади з урахуванням пріоритетних завдань
розвитку, які будуть сформовано за результатами засідань робочої групи;
14.3 дня набрання чинності рішень всіх рад , що приймають участь у об’єднанні,
про утворення ОТГ, звернутися у відповідні структури щодо призупинення
відчуження, передачі в оренду(кодшду_вання), заставу (іпотеку), лізинг,
концесію,
оперативне
управління^- об’єктів
комунальної
власності
територіальних громад, що об’<

Селищний голова

\

Скиба М.Т

