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Гірська сільська рада 
Бориспільського району 
Київської області

Київською обласною державною адміністрацією опрацьовано лист
І ірської сільської ради Бориспільського району від 26.1 1.2019 № 2927-02-19-19 
Щодо включення до перспективного іілап\ формування територій громад

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування. їх посадові особи 
зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією і законами України.

Відносини, що виникають у процесі добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст, а також добровільного приєднання до 
об'єднаних територіальних громад, регулюються Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» (далі Закон).

Відповідно до статті 1 1 Закону перспективний план формування територій 
громад області розробляється обласною державною адміпіст ранню згідно з 
методикою формування спроможних іериторіа.іьпих і ромад і охоплює всю 
територію об іасті

На виконання частини четвертої статті 7 Закону, розпорядженням голови 
Київської обласної державної адміністрації від 14.1 1.2019 № 641 затверджений 
висновок Київської обласної державної адміністрації щодо відповідності 
Конституції та законам України проектів рішень Гірської, Мартусівської, 
Ревненської сільських рад «1 Іро добровільне об'єднання територіальних громад» 
щодо добровільного об’єднання територіальних громад села Гора Гірської 
сільської ради, села Мартусівка Мартусівської сільської ради, сіл Ревне та 
Затишне Ревненської сільської ради Бориспільського району в Гірську

району Київської област і.
Згідно з частиною восьмою статті 7 Закону, Київська обласна державна

від 11.1 2.2019 .У’ і і-і з /7ті і 'оі/зі .то і о .... ...............к—.ж

Київської облає і і І ірської сільської об ( днаної іериторіальної громади.

об єднану сільську територіальну громаду з цен тром у селі Гора Бориспільського



сільської об’єднаної територіальної громади з центром у селі Г6р§ 
Бориспільського району Київської області.

Київською обласною державною адміністрацією активно проводиться 
робота щодо розробки перспективного плану формування територій громад 
Київської області, що охоплює 100% території, із врахуванням методики 
формування спроможних територіальних громад.

Після опрацювання протоколів засідань робочої групи з підготовки 
пропозицій про внесення змін до перспективного плану формування територій 
громад Київської області, поданих пропозицій народних депутатів України, 
органів місцевого самоврядування на всю територію області, Київська обласна 
державна адміністрація направить проект змін до перспективного плану 
формування територій громад Київської області на затвердження Кабінету
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