
 

                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 
                                             02.08.2019                     № 377 

 
ВИСНОВОК 

щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень 
стосовно добровільного приєднання територіальних громад сіл 

Добропілля, Варварівка та Нове Запоріжжя Добропільської сільської ради 
Гуляйпільського району Запорізької області до Воздвижівської сільської 

об'єднаної територіальної громади Гуляйпільського району 
Запорізької області 

 
1. Підстави розробки проєктів рішень щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад.  
Проєкт рішення Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського району 

Запорізької області «Про добровільне приєднання територіальних громад до 
Воздвижівської сільської об'єднаної територіальної громади», схвалений 
рішенням Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької 
області від 23.07.2019 № 1, та проєкт рішення Добропільської сільської ради 
Гуляйпільського району Запорізької області «Про добровільне приєднання 
територіальних громад до Воздвижівської сільської об'єднаної територіальної 
громади», схвалений рішенням Добропільської сільської ради Гуляйпільського 
району Запорізької області від 23.07.2019 № 1, (далі – проєкти рішень) 
розроблено відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання 
територіальних громад» (далі – Закон). 

 
2. Відповідність проєктів рішень щодо добровільного приєднання 

територіальних громад Конституції України. 
Проєкти рішень відповідають Конституції України. 
 
3. Відповідність проєктів рішень щодо добровільного приєднання 

територіальних громад законам України. 
Проєкти рішень відповідають умовам добровільного приєднання 

територіальних громад, які зазначені в частині 1 статті 81 Закону. 
Проєкти рішень містять інформацію, встановлену частиною другою 

статті 82 Закону.  
До Воздвижівської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької 

області з центром у селі Воздвижівка, яка утворена внаслідок добровільного 
об'єднання та визнана спроможною розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 11.07.2018 № 485-р, добровільно приєднується Добропільська 
сільська територіальна громада Гуляйпільського району Запорізької області 
(села Добропілля, Варварівка, Нове Запоріжжя), яка відповідно до 
перспективного плану формування територій громад Запорізької області, 
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затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 
№ 938-р (зі змінами), належить до цієї об'єднаної територіальної громади. 

 
4. Узагальнений висновок. 
Проєкти рішень Добропільської сільської ради та Воздвижівської 

сільської ради стосовно добровільного приєднання територіальних громад сіл 
Добропілля, Варварівка та Нове Запоріжжя Добропільської сільської ради 
Гуляйпільського району Запорізької області до Воздвижівської сільської 
об'єднаної територіальної громади Гуляйпільського району Запорізької області 
відповідають Конституції та законам України. 
 
 
 
Керівник апарату               З. БОЙКО 
 
 


