
 
ПЕЧЕНІЖИНСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 

Коломийського району Івано-Франківської області 

VІ демократичне скликання 

Тридцять восьма сесія 

 

РІШЕННЯ  

від 23 липня 2015 року      смт. Печеніжин 

№972-38/2015 

 

Про добровільне об’єднання  

територіальних громад 

 

 Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», селищна рада 

 

В И Р I Ш И Л А: 

 

1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Княждвір, Кийданці, Сопів, 

Малий Ключів, Рунгури, Слобода, Марківка, Молодятин, смт. Печеніжин, 

відповідно Княждвірської сільської ради, Сопівської сільської ради, 

Малоключівської сільської ради, Рунгурської сільської ради, Слобідської 

сільської ради, Марківської сільської ради, Молодятинської сільської ради, 

Печеніжинської селищної ради в Печеніжинську об’єднану територіальну 

громаду з центром у смт. Печеніжин. 

2. Доручити Печеніжинському селищному голові Довіраку Ігорю 

Васильовичу, звернутися до Івано-Франківської обласної ради з 

клопотанням про утворення Печеніжинської об’єднаної територіальної 

громади. 

3. Розробити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл Княждвір, Кийданці, Сопів, Малий Ключів, 

Рунгури, Слобода, Марківка, Молодятин, смт. Печеніжин, відповідно 

Княждвірської сільської ради, Сопівської сільської ради, Малоключівської 

сільської ради, Рунгурської сільської ради, Слобідської сільської ради, 

Марківської сільської ради, Молодятинської сільської ради, 

Печеніжинської селищної ради (додається). 

4. Повноваження селищної ради, селищного голови припинити з моменту 

набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, 

селищним головою територіальної громади, утвореної внаслідок 

добровільного об’єднання. 

5. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) селищної (сільської) 

ради визначити Печеніжинську селищну раду, утворену внаслідок 

добровільного об’єднання. 

 

Селищний голова        І.Довірак 



 
 

Додаток 

до рішення Печеніжинської селищної 

ради від 23.07.2015 року № 972-38/2015 
                                              

 

 
П Л А Н 

 

організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних 

громад сіл Княждвір, Кийданці, Сопів, Малий Ключів, Рунгури, Слобода, 

Марківка, Молодятин, смт. Печеніжин, відповідно Княждвірської сільської 

ради, Сопівської сільської ради, Малоключівської сільської ради, Рунгурської 

сільської ради, Слобідської сільської ради, Марківської сільської ради, 

Молодятинської сільської ради, Печеніжинської селищної ради 

Коломийського району Івано-Франківської області 
 

1. Розробити проект Статуту Печеніжинської об’єднаної територіальної 

громади (головні вимоги до статуту).   

2. Розробити у відповідності до чинного законодавства організаційну 

структуру та штатний розпис виконавчого органу Печеніжинської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної 

ради. 

4. Визначити перелік населених пунктів об’єднаної територіальної громади в 

яких обирається староста. 

5. Підготувати проект положення про старосту. 

6. Опрацювати план можливих заходів щодо працевлаштування вивільнених 

працівників відповідно до чинного трудового законодавства.  

7. Вжити заходів щодо інвентаризації майна, що перебуває у власності 

територіальних громад, що об’єднуються. 

8. Розробити перспективний план формування мережі установ, які надають 

соціальні послуги. 

9. Опрацювати питання оптимізації діяльності бюджетних установ після 

утворення об’єднаної територіальної громади.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 


