ПРОЕКТ

УКРАЇНА
Чернівецька міська рада
_____ сесія VII скликання
РІШЕННЯ
від___________ № __________

м. Чернівці

Про добровільне об’єднання територіальних громад

Відповідно до ст. 114 Конституції України, п. 41 ст. 26 Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 2, 4, 6, 7 Закону України «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», Чернівецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Об'єднати
територіальну громаду міста Чернівців Чернівецької
області з територіальною громадою села Чорнівки Новоселицького району
Чернівецької області в Чернівецьку міську об’єднану територіальну
громаду з адміністративним центром у місті Чернівцях.
2. Доручити Чорнівському сільському голові Боті Г. М. (ініціатору
добровільного об’єднання громад) звернутися до Чернівецької обласної
державної адміністрації з пропозицією звернутися до Центральної виборчої
комісії для прийняття нею рішення про призначення перших виборів
депутатів Чернівецької міської ради та Чернівецького міського голови в
установленому законом порядку.
3. Повноваження Чернівецького міського голови та депутатів
Чернівецької міської ради VII скликання припинити з моменту набуття
повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським
головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного
об’єднання.
4. Правонаступником активів і пасивів, всього майна, прав та
обов’язків (зобов’язань) Чернівецької міської ради визнати Чернівецьку
міську об’єднану територіальну громаду.
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5. Затвердити План організаційних заходів щодо добровільного
об’єднання територіальних громад міста Чернівців Чернівецької області та
села Чорнівки Новоселицького району Чернівецької області (додається).
6.
Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі
Чернівецької міської ради.
7. Організаційні заходи щодо утворення Чернівецької міської
об’єднаної територіальної громади провести у відповідності до вимог
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань законності, прав і свобод людини, регламенту,
депутатської діяльності, етики та запобігання корупції.

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
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Виконавець:
Голова спільної робочої групи з підготовки проектів рішень
щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Ю. І. Бурега
_________2016

Погоджено

Начальник юридичного
управління міської ради

О. М. Шиба
_________2016

Голова постійної комісії міської ради з питань законності, прав
і свобод людини, регламенту, депутатської діяльності, етики та
запобігання корупції

Ю. К. Сафтенко
_________2016

Начальник відділу організаційної
роботи та контролю міської ради

У. В. Онуфрійчук
_________2016

