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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
09.08.2018                   № 417 

 

 

ВИСНОВОК 
щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень 

стосовно добровільного об'єднання територіальних громад Більмацької 
селищної ради, Більманської, Вершинської, Гусарківської та 

Мар’янівської сільських рад Більмацького району Запорізької області в 
Більмацьку селищну об’єднану територіальну громаду Більмацького 

району Запорізької області з адміністративним центром 
у селищі міського типу Більмак 

 

1. Підстави розробки проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад.  

Проект рішення Більмацької селищної ради Більмацького району  
Запорізької області «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
схвалений рішенням Більмацької селищної ради Більмацького району  
Запорізької області від 06.08.2018 № 1, проект рішення Більманської сільської 
ради Більмацького району Запорізької області «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», схвалений рішенням Більманської сільської ради 
Більмацького району Запорізької області від 07.08.2018 № 1, проект рішення 
Вершинської сільської ради Більмацького району Запорізької області «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», схвалений рішенням 
Вершинської сільської ради Більмацького району Запорізької області 
від 07.08.2018 № 1, проект рішення Гусарківської сільської ради Більмацького 
району Запорізької області «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», схвалений рішенням Гусарківської сільської ради Більмацького 
району Запорізької області від 07.08.2018 № 1, проект рішення Мар’янівської  
сільської ради Більмацького району Запорізької області «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», схвалений рішенням Мар’янівської  
сільської ради Більмацького району Запорізької області від 06.08.2018 № 01, 
(далі – проекти рішень) розроблено відповідно до Закону України «Про 
добровільне об'єднання територіальних громад» (далі – Закон). 

 

2. Відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад Конституції України. 

Проекти рішень відповідають Конституції України. 
 

3. Відповідність проектів рішень щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад законам України. 
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Зі змісту проектів рішень вбачається, що проекти рішень пройшли 
обов’язкове громадське обговорення, що відповідає вимогам частини другої 
статті 7 Закону. 

Проекти рішень відповідають основним умовам добровільного 
об’єднання територіальних громад, які визначені в статті 4 Закону. 

Проекти рішень містять інформацію, встановлену в частині першій статті 
7 Закону.  

Більмацька селищна об’єднана територіальна громада з центром у селищі 
міського типу Більмак розташовуватиметься в межах Більмацького району 
Запорізької області та до її складу ввійдуть територіальні громади селища 
міського типу Більмак, сіл Грузьке, Дубове, Трудове, Червоне Озеро 
Більмацької селищної ради Більмацького району Запорізької області, 
сіл Більманка, Бережне Більманської сільської ради Більмацького району 
Запорізької області, сіл Вершина, Очеретувате Вершинської сільської ради 
Більмацького району Запорізької області, сіл Гусарка, Дружне Гусарківської 
сільської ради Більмацького району Запорізької області та сіл Мар’янівка, 
Мирське, Пробудження Мар’янівської сільської ради Більмацького району 
Запорізької області. 

Об’єднання в Більмацьку селищну територіальну громаду відбувається  
відповідно до перспективного плану формування територій громад Запорізької 
області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 16.09.2015 № 938-р (зі змінами). 

 

4. Узагальнений висновок. 
Проекти рішень стосовно добровільного об’єднання вищезазначених 

територіальних громад відповідають Конституції та законам України. 
 
 
 
Керівник апарату                З. БОЙКО 
 


