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Верхнянська сільська рада від імені територіальної громади, всіх 
мешканців с.Болохів,  с. Верхня, с. Вилки, с. Гуменів, c. Довгий Войнилів 
с.Завадка, с. Збора, с. Іванкова, с. Кулинка, с. Негівці, с. Станькова, с. 
Степанівка , що входять до складу громади, виражаючи волю територіальної 
громади, прагнучи: 

створити правові основи громадської єдності та ефективного 
управління територіальною громадою, 

зберегти для майбутніх поколінь історичні, культурні та природні 
надбання, 

забезпечити достойний рівень комунальних, соціальних, гуманітарних 
та інших послуг в межах території громади, 

сформувати бережливе ставлення всіх мешканців громади до власних 
та колективних ресурсів, 

зберегти та посилити місцевий патріотизм, пам’ятаючи про свою 
відповідальність перед Богом та громадою; 

керуючись Конституцією України та законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», приймає цей Статут, як основний правовий акт 
територіальної громади. 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Загальна характеристика територіальної громади. 
1.Верхнянська сільська рада є громадою  до  складу якої входять 

населені пункти:   Завадка, Болохів, Степанівка , Верхня, Іванкова, Станькова, 
Вилки, Негівці ,Гуменів,  Довгий Войнилів, Збора, Кулинка  (далі Верхнянська  
сільська  рада). 

2. Адміністративним центром територіальної громади є село Верхня . 
 

Стаття 2 . Географічне розміщення  
1. Територіальна громада розміщена  у Івано-Франківській області 

Калуського району та займає площу 140,6 тис. км2. Загальна 
чисельність населення 10 189 чол. 

Стаття 3 . Принципи здійснення місцевого самоврядування у 
громаді  

1. Місцеве самоврядування на території громади базується на 
принципах, передбачених Конституцією України та Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”. 

2. У своїй діяльності  сільська рада, депутати ради, інші органи та 
посадові особи, що формуються чи призначаються радою дотримуються 
додатково таких принципів: 



1) максимальної ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються 
мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних 
рішень; 

2) сталості - використання ресурсів територіальної громади не може 
шкодити наступним поколінням; 

3) екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватись його 
мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище; 

4) системності - кожне рішення розглядається в контексті його дії разом 
з іншими рішеннями в просторі та часі; 

5) відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може 
бути жодного рішення закритого від громадськості; 

6) громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, 
особливо тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади 
мають відбуватись за умов широкого громадського обговорення та врахування 
інтересів громади; 

7) єдності – всі рішення, що приймаються  мають забезпечувати єдність 
територіальної громади, позитивно  впливати на розвиток усіх поселень , що 
входять до складу громади з метою вирівнювання якості життя та 
можливостей для усіх жителів громади.  

3. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи несуть 
відповідальність перед територіальною громадою за порушення, викладених у 
частині 2 цієї статті принципів. 

 

 

Стаття 4. Система місцевого самоврядування у громаді 
1. Систему місцевого самоврядування у громаді складають органи та 

посадові особи, що обираються, створюються або призначаються відповідно 
до закону та цього Статуту. 

2. Носієм права місцевого самоврядування є Верхнянська сільська рада 
, яка включає усіх жителів населених  пунктів , що входять до складу громади.  

3. До системи органів місцевого самоврядування у громаді належать: 
1) рада громади -  Верхнянська сільська рада; 
2) голова громади -  сільський голова; 
3) виконавчі органи громади – виконавчий комітет Верхнянської 

сільської ради; 
4) старости – сіл  Завадка, Болохів, Степанівка, Збора, Кулинка, Негівці, 

Гуменів,  Іванкова,  Станькова, Вилки, Довгий  Войнилів 

4. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування 
визначаються законом. 

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування у своїй 
діяльності керуються законами України, цим статутом та рішеннями сільської 
ради, прийнятими відповідно до власної компетенції та цього статуту. 

Стаття 5 . Об’єднання та асоціації 
1. Сільська  рада (далі - Рада) за власною ініціативою, або за ініціативою 

громади, в порядку визначеному законом та цим Статутом може об’єднувати 



зусилля з органами місцевого самоврядування сусідніх територіальних громад 
для вирішення спільних завдань в рамках співробітництва територіальних 
громад.  

2.  Рада, сільський голова, у порядку встановленому законом, можуть 
вступати в договірні відносини з органами місцевого самоврядування 
територіальних громад України, громад (муніципалітетів) інших країн або їх 
асоціаціями, входити до всеукраїнських, регіональних асоціацій органів 
місцевого самоврядування, міжнародних асоціацій . 

 

 

Стаття 6. Добросусідство 

1. Територіальна громада у стосунках із суміжними територіальними 
громадами дотримується принципів добросусідства та партнерства. 

2. Органи місцевого самоврядування територіальної громади дбають про 
збереження довкілля на зовнішніх межах територіальної громади та 
здійснюють необхідних кроків для узгодження із суміжними громадами 
рішень щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним 
та юридичним особам, що користуються ресурсами територіальної громади та 
суміжних громад у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування 
таких громад.. 

3. Рада громади може ініціювати утворення координуючого органу з 
питань добросусідства разом із радами суміжних громад. 

 

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ ГРОМАДИ 

Стаття  7. Територіальний устрій громади 

           Верхнянська  сільська рада  складається з таких територіальних 
одиниць: 
1) село  Завадка 

2) село  Болохів 

3) село  Степанівка 

4) село  Верхня 

5) село  Іванкова 

6) село  Збора 

7) село Кулинка 

8) село Станькова 

9) село Вилки 

10) село Негівці 
11) село Гуменів 

12) село Довгий  Войнилів 

Стаття 8 . Компетенція територіальної громади 

 

1. Верхнянська сільська рада правомочна безпосередньо або через 
утворені нею органи місцевого самоврядування розглядати і вирішувати 
питання, віднесені до її відома Конституцією та законами України.  
2. До виключної компетенції територіальної громади належать: 



1) надання згоди на зміну назви населеного пункту, що визначає назву 
територіальної громади; 

3) попередній розгляд та обговорення у порядку, визначеному законом 
та цим Статутом проектів містобудівної документації, а саме - схем 
планування території громади, генеральних планів населених пунктів, що 
входять до складу громади; 

4) прийняття рішення щодо надання дозволу на будівництво об’єктів в 
межах територіальної громади, що можуть суттєво змінити склад населення 
громади чи вплинути на довкілля. 

Стаття 9. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування 

 

1. Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування в повному 
обсязі здійснюють члени територіальної громади - громадяни України, 
які досягли 18-річного віку та є дієздатними і які зареєстровані у 
поселеннях, що входять до складу громади. 
2. Члени територіальної громади мають право обирати та бути обраними 
або призначеними на посади в органи місцевого самоврядування, брати 
участь у місцевих референдумах, опитуваннях, зборах громадян за 
місцем проживання, реалізовувати права на участь в управлінні 
громадою, визначені цим Статутом, користуватися іншими правами на 
участь у здійсненні місцевого самоврядування передбаченими 
Конституцією України, законами України і цим Статутом. 
3. Органи місцевого самоврядування докладають зусиль до підтримки 
ініціатив молоді щодо розвитку громади, їх участі в діяльності органів 
місцевого самоврядування, охоронні довкілля, тощо.  
Стаття 10. Права членів територіальної громади 

 

1. Члени територіальної громади, в порядку, передбаченому Статутом та 
чинним законодавством України мають право: 

1) на безпечне та комфортне для проживання середовище; 
2) на надання якісних публічних та соціальних послуг, що надаються 

органами місцевого самоврядування та бюджетними установами на території 
громади, відповідно до тих ресурсів, якими володіють ці органи та установи; 

3) бути присутніми на засіданнях сільської ради ; 
4) контролювати діяльність сільської ради та її посадових осіб у формах 

встановлених чинним законодавством та цим Статутом; 
5) одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність сільської 

ради її посадових осіб, знайомитися у встановленому порядку з документами 
й іншими матеріалами сільської ради; 

6) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, 
пропозиції) органам і посадовим особам сільської ради, одержувати на них 
відповіді у встановлені законом терміни; 

7) на персональний прийом посадовими особами сільської ради та її 
виконавчих органів; 



8) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації 
населення (за місцем проживання), реалізовувати права на громадські 
слухання, місцеві ініціативи та інші форми місцевої демократії, визначені цим 
Статутом; 

9) ініціювати проведення громадських робіт з упорядкування території 
громади; 

10) вносити пропозиції, щодо визначення територій, об’єктів, яким варто 
надати статус пам’яток місцевого значення; 

11) реалізовувати інші права, відповідно до чинного законодавства та 
цього Статуту. 

2. Здійснення прав члена територіальної громади не повинно 
реалізовуватись у спосіб, що порушує права та свободи інших осіб та 
територіальної громади в цілому. 

3. Забороняються будь-які обмеження прав членів територіальної 
громади в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, 
терміну проживання у громаді, за мовними й іншими ознаками. 

 

Стаття 11 . Обов’язки членів територіальної громади 

 

1. Члени територіальної громади зобов’язані: 
1) не шкодити довкіллю та утримуватись від дій, що погіршують 

навколишнє природне середовище, оберігати водні ресурси та зелені 
насадження від забруднень та знищення; 

2) дотримуватись принципу добросусідства, намагатись будувати 
відносини з іншими членами громади на основі поваги їхніх прав та 
узгодження власних інтересів з інтересами інших членів громади та громади в 
цілому; 

3) своєчасно та в повному обсязі сплачувати податки, збори та інші 
обов’язкові платежі, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані 
комунальними підприємствами відповідно до рішень сільської ради та 
договорів з постачальниками послуг, робіт, товарів; 

4) виконувати рішення сільської  ради, ухвалені відповідно до 
повноважень та процедур, визначених законодавством та цим Статутом; 

5) оберігати історичні, культурні, природні пам’ятки територіальної 
громади, дотримуватись правил користування такими пам’ятками, 
встановленими органами місцевого самоврядування громади; 

6) дбати про збереження традицій територіальної громади та про їх 
передачу майбутнім поколінням; 

7) дотримуватись правил забудови, санітарного стану, та інших, що 
діють на території громади в цілому чи в межах територіальної одиниці 
громади; 

8) виховувати своїх дітей на принципах місцевого патріотизму, 
збереження та примноження місцевих  традицій, дотримання здорового 
способу життя. 



2. Невиконання обов’язків, визначених цією статтею є підставою для 
громадського осуду або накладення адміністративних чи інших 
стягнень(покарань) в порядку, визначеному законами України. 

Стаття 12 . Єдність прав і обов’язків 

 

1. Права і обов’язки членів територіальної громади взаємопов’язані. 
Наявність прав породжує необхідність виконання обов’язків. 

2. Територіальна громада безпосередньо та через створенні нею органи 
створює умови необхідні для вільного розвитку особистості кожного члена 

територіальної громади. 
3. Територіальна громада  заохочує своїх членів до активної участі в 

управління громадою та у її розвитку.   
 

Стаття 13. Форми здійснення місцевого самоврядування 
територіальною громадою 

 

1. Територіальна громада реалізує право місцевого самоврядування у 
формі місцевих виборів, місцевого референдуму, консультативного 
опитування та формах участі членів громади у підготовці та прийнятті рішень 
органами місцевого самоврядування та самоорганізації населення відповідно 
до законодавства та цього Статуту. 

2. Формами участі членів громади у підготовці та прийнятті рішень 
органами місцевого самоврядування та самоорганізації(демократія участі) є: 

1) громадські слухання; 
2) збори громадян за місцем проживання; 
3) громадські ініціативи; 
4) органи самоорганізації населення; 
3. Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною 

громадою місцевого самоврядування є місцевий референдум і місцеві вибори. 
 

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТА 
ПОСАДОВИХ ОСІБ У ГРОМАДІ 

 

Cтаття 14. Виконавчі органи сільської ради 

 

1. Рада утворює власні виконавчі органи, виходячи із повноважень таких 
органів, власних фінансових можливостей та ефективності надання такими 
органами публічних послуг в межах усієї території громади. 

2. Виконавчі органи ради здійснюють свої повноваження відповідно до 
закону та рішень ради громади, ухвалених відповідно до її компетенції. 

3. Склад виконавчого комітету визначається радою за пропозицією 
cільського голови. 

4. Старости старостатів входять до складу виконавчого комітету за 
посадою. 

 



 Стаття 15.Староста старостату 

 

1. Староста старостату представляє інтереси населення відповідного 
населеного  пункту у виконавчому комітеті та є представником виконавчого 
комітету у цьому  старостаті. 

2. Староста інформує жителів старостату про рішення ухвалені радою 
громади, її виконавчими органами, інформує раду громади та її виконавчі 
органи про ситуацію у старостаті, потреби жителів у послугах, а також про 
якість надання таких послуг комунальними підприємствами, службами, чи 
приватними надавачами цих послуг. 

3. Староста, у необхідних випадках, організовує в межах старостату 
громадські слухання, збори жителів для з‘ясування їх позиції щодо окремих 
рішень ради громади, які готуються для ухвалення.  

4. У випадках, визначених законодавством та цим статутом, проекти 
рішень ради громади розглядаються на громадських слуханнях згідно до цього 
Статуту. 

РОЗДІЛ 4. ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ 

 

Глава 4.1. Громадські слухання. 
 
Стаття 16 . Громадські слухання 

 

1. Громадські слухання є одним із способів реалізації членами 
територіальної громади свого права на участь у місцевому самоврядуванні. 

2. Громадські слухання - це зустрічі членів територіальної громади з 
депутатами та посадовими особами сільської ради з метою порушення 
актуальних питань, що належать до відання місцевого самоврядування, 
ознайомлення з позицією місцевої влади з цих питань та надання пропозицій і 
зауважень. 

3. Участь депутатів, старост і посадових осіб сільської ради та її 
виконкому в громадських слуханнях із питань, що належать до їх відання, є 
обов’язковою. 

4. Слухання провадяться на засадах добровільності, гласності, 
відкритості та свободи висловлювань. 

5. Участь у ініціюванні та проведенні громадських слухань може брати 
будь-який дієздатний член територіальної громади, який має право голосу на 
місцевих виборах. 

6. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, 
підлягають обов’язковому розгляду сільською радою та її виконавчим 
комітетом і мають для них рекомендаційний характер. 

7. Громадські слухання не можуть провадитися з: 
1) питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування; 
2) питань загальнодержавного значення та ініціатив, що носять 

політичний характер; 
3) питань, що суперечать чинному законодавству. 



8. Громадські слухання не можуть провадитися менш як за два місяці до 
проведення виборів органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

9. Наступні громадські слухання з одного й того ж питання на тій самій 
території провадяться не раніше як через три місяці після провадження 
попередніх. 

10. Громадські слухання щодо звітів діяльності органів місцевого 
самоврядування громади провадяться не рідше одного разу на рік.  

 

Стаття 17 . Ініціювання громадських слухань 

1. Суб’єктами права ініціювання громадських слухань (далі - Ініціатори) 
є: 

1) члени територіальної громади; 
2) громадська організація, що діє на території громади; 
3) група депутатів сільської ради у складі не менш як п’ять депутатів; 
4) постійна комісія сільської ради; 
5) виконавчий комітет сільської ради; 
6) сільський голова. 
2. У випадку, коли Ініціаторами громадських слухань є члени 

територіальної громади, з їх числа формується Ініціативна група в кількості не 
менше п’яти осіб. 
 

Стаття 18. Документування та правові наслідки 

 

1. Протокол громадських слухань готується головуючим та секретарем 
громадських слухань і подається секретарю ради не пізніш трьох робочих днів 
після їх провадження. 

2. Протокол громадських слухань повинен містити: 
1) тему, час і місце провадження слухань; 
2) пропозиції дорадчого комітету; 
3) кількість учасників громадських слухань, у т.ч. тих, що проживають 

на території, якої стосується питання, що було предметом рейтингового 
голосування; 

4) пропозиції (рекомендації), що їх висловлювали учасники слухань; 
5) результати рейтингового голосування за наявності різних проектів 

пропозицій (рекомендацій). 
3. Протокол громадських слухань готують у трьох примірниках, один з 

яких передається на зберігання секретарю ради, другий - представнику 
Ініціатора, третій - вивішується на інформаційному стенді сільської ради для 
ознайомлення. 

4. Пропозиції (рекомендації) громадських слухань підлягають розгляду 
на найближчій сесії ради або на найближчому засіданні виконкому ради. 

5. Пропозиції (рекомендації) за результатами провадження громадських 
слухань підлягають обнародуванню у встановленому регламентом ради 
порядку протягом тижня з дня їх розгляду. 



6. Рада може прийняти окреме рішення за результатами провадження 
громадських слухань. 
 

Глава 4.2. Загальні збори громадян за місцем проживання 

 

Стаття 19 . Загальні збори 

 

1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі - Збори) є 
формою безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні 
питань місцевого значення, одним із способів реалізації ними своїх прав на 
участь у місцевому самоврядуванні у громаді.  

2. Збори проводяться на засадах добровільності, гласності, вільного та 
неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав 
місцевого самоврядування та законності. 

3. Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності 
сільською радою, її виконавчим комітетом та органами самоорганізації 
населення відповідно до компетенції. 

4. Питання ініціювання, підготовки, проведення Зборів та реалізації 
ухвалених ними рішень регулюються чинним законодавством України та цим 
Статутом. 

 

Стаття 20. Суб’єкти права ініціювання Зборів 

 

1. Суб’єктами права ініціювання Зборів (далі - Ініціатор) у порядку, 
визначеному цим Статутом можуть бути: 

1) Ініціативна група у складі не менше п’яти членів територіальної 
громади; 

2) сільський осередок політичної партії чи громадська організація, 
легалізовані на території ради відповідно до законодавства; 

3) група депутатів сільської ради у складі не менше шести депутатів ради 
- для зборів територіальної громади, та не менше трьох депутатів для зборів 
населених пунктів, що входять до складу громади; 

4) виконавчий комітет ради; 
6) сільський  голова. 
 

  

 

Стаття 21. Повноваження і порядок проведення Зборів 

 

1 . Збори мають право обговорювати та приймати рішення з усіх питань 
місцевого значення, віднесених до компетенції територіальної громади та її 
органів, а також щодо питань самоорганізації членів територіальної громади, 
проведення спільних громадських робіт, самооподаткування для вирішення 
конкретних проблем громади чи окремої територіальної одиниці, визначеної 
цим Статутом. 



2. Перед проведенням Зборів складають список учасників, де зазначають 
їхні прізвище та ім’я, рік народження, домашню адресу. 

2. Збори вважаються легітимними, якщо на них зареєструвалося не менш 
як один представник від десяти будинків індивідуальної забудови . 

3. Для ведення Зборів із числа учасників простою більшістю голосів 
обирають голову і секретаря Зборів. Головою Зборів не може бути сільський  
голова або секретар ради. 

4. Після обрання голови та секретаря Зборів затверджується порядок 
денний і регламент (порядок роботи) Зборів, у якому обов’язково 
передбачаються доповіді представників Ініціатора та ради чи її виконавчого 
комітету, якщо питання стосується діяльності в сфері повноважень органу 
місцевого самоврядування. 

5. Не допускається розгляд Зборами та прийняття рішень із питань, не 
внесених до порядку денного Ініціатором і про які не було повідомлено 
учасників Зборів у порядку, визначеному цим Статутом. 

6. Голова Зборів на основі регламенту Зборів: 
1) оголошує питання, які вносяться на розгляд Зборів; 
2) веде Збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок; 
3) надає слово для виступів та підбиває підсумки голосування; 
7. Якщо голова Зборів зловживає своїм правом головуючого, то Збори 

можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову Зборів. 
8. Секретар Зборів веде протокол Зборів та підписує його разом з 

головою Зборів. 
9. Органи й посадові особи місцевого самоврядування мають право 

виступати за власною ініціативою із співдоповідями з питань, що 
обговорюються на Зборах. 

10. Результати Зборів оформлюються протоколом Зборів, що має 
містити дані про Ініціаторів, дату й місце проведення Зборів, їх персональний 
склад, про присутність на Зборах представників засобів масової інформації, 
органів місцевого самоврядування, про перебіг Зборів, результати розгляду 
питань тощо. Реєстраційний лист учасників Зборів додається до протоколу 
Зборів. 

11. Протокол оформляється у двох примірниках. Один примірник 
протоколу Зборів разом із реєстраційним листом учасників Зборів передається 
на зберігання секретареві ради, другий примірник протоколу залишається у 
Ініціатора. 

12. Секретар ради у триденний термін оприлюднює протокол Зборів 
шляхом розміщення його засвідчених копій на інформаційному стенді 
селищної ради та у місці проведення Зборів. 
 

 

 

Стаття 22. Рішення Зборів 

 



1. Проекти рішень Зборів виконавчий комітет ради, або Ініціатор Зборів 
можуть оприлюднити у засобах масової інформації або іншим способом з 
метою ознайомлення громадськості. 

2. Якщо рішення стосуються самоорганізації, самооподаткування, 
громадських робіт, тощо, то в самому рішенні визначається порядок його 
реалізації. 

3. Рішення Зборів приймається більшістю голосів учасників Зборів 
шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування 
визначається Зборами. 

4. Думка меншості учасників Зборів обов’язково заноситься до 
протоколу Зборів. 

5. Рішення Зборів підписується головою та секретарем Зборів та 
оприлюднюється у спосіб, визначений для Протоколу Зборів, а також будь-

якими іншими прийнятними способами. 
6. Контроль за врахуванням рішень Зборів органами і посадовими 

особами місцевого самоврядування покладається на сільського голову та 
Ініціатора Зборів. 
 

РОЗДІЛ 5. РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ТА 
ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 

 

Стаття 23. Ресурси територіальної громади та загальні принципи їх 
використання 

 

1. Головним ресурсом територіальної громади є її мешканці і на 
задоволення їх потреб використовуються інші ресурси громади, до яких 
належить: 

1) природні ресурси: земельні, водні ресурси, надра; 
2) нерухоме майно, що є у власності територіальної громади чи 

розміщене на її території; 
3) інтелектуальна власність, інше майно, що є у власності чи 

розпорядженні територіальної громади; 
4) трудові ресурси; 
5) фінансові ресурси, у тому числі кошти місцевого бюджету; 
2. Органи та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані 

бережливо ставитись до використання ресурсів громади, використовувати їх 
максимально ефективно, зберігаючи можливості використання основних 
ресурсів майбутніми поколіннями. 

3. Право на розпорядження ресурсами громади належить сільській раді, 
а у випадках і порядку, визначених законом її виконавчим органам. 

4. Сільська рада може прийняти рішення про визначення об’єктів, що 
належать до надбання громади, такими, що не підлягають відчуженню. 

5. Сільський голова, на першій сесії у новому календарному році 
інформує депутатів  сільської ради про результати управління ресурсами 



громади у минулому році та оприлюднює перелік об’єктів, що були відчужені 
чи набуті громадою за цей період. 

  

Стаття 24. Основні засади управління об’єктами комунальної 
власності. 

 

1. Управління об’єктами комунальної власності здійснюється 
виконавчими органами ради. 

2. За потреби у структурі виконавчих органів ради можуть створюватись 
спеціалізовані структурні підрозділи для управління окремими типами майна 
та ресурсів територіальної громади. 

3. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи дбають за 
збереження та примноження комунального майна та його ефективне 
використання в інтересах громади. 

4. Передача об’єктів комунальної власності в оренду здійснюється, як 
правило на конкурсних засадах, та відповідно до пріоритетів розвитку 
громади, визначених стратегічними планувальними документами. 
 

Стаття 25. Комунальні підприємства 

 

1. Для забезпечення жителів територіальної громади необхідними 
послугами, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування 
можуть створюватись на основі комунального майна та фінансових ресурсів 
громади комунальні підприємства. 

2. Створенню комунального підприємства передує детальне вивчення 
ринку послуг, оцінка витрат бюджетних ресурсів та можливих інших варіантів 
вирішення питання надання послуг населенню. 

3. Рішення про створення комунального підприємства приймається 
лише у випадку, коли у сфері діяльності такого підприємства не можливо 
забезпечити якісне та дешеве надання послуг населенню із застосуванням 
приватного підприємництва. 

4. Комунальні підприємства забезпечують однакову якість послуг, що 
надаються жителям громади у всіх її поселеннях. 

5. Старости поселень контролюють якість послуг, що надаються 
комунальними підприємствами у цих поселеннях та інформують про це 
сільського голову, виконавчий комітет. 

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА НАДБАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ 

 

Стаття 26. Надбання громади 

 

1. До надбання територіальної громади, яке перебуває під опікою 
громади та її органів місцевого самоврядування належать об’єкти природи та 
культурної спадщини. 



2. Історичні будівлі, природний ландшафт та сучасна архітектура 
визначають неповторний образ та характер поселень територіальної громади, 
впливають на формування місцевого патріотизму, мають важливе культурне 
значення для виховання дітей та молоді. 

3. Територіальна громада та її органи місцевого самоврядування 
зобов’язані зберігати для майбутніх поколінь об’єкти надбання громади, 
визнані такими відповідно до вимог українського законодавства та цього 
статуту. 

4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади 
піклуються про задоволення національно - культурних потреб, забезпечення 
умов для збереження національної ідентичності всіх етнічних груп, що 
проживають у громаді. 
 

РОЗДІЛ 8.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ 
СТАТУТУ 

 

Стаття 27. Внесення змін до статуту 

 

1. Внесення змін до статуту здійснюється сільською  радою за 
ініціативою не менш як однієї третини депутатів від складу ради, або місцевої 
ініціативи, реалізованої відповідно до вимог цього Статуту. 

2. Про включення до порядку денного сесії ради питання про внесення 
змін до Статуту за ініціативою депутатів ради повідомляється жителям 
громади шляхом розміщення оголошень в приміщенні ради та у найбільш 
відвідуваних місцях поселень не пізніше, як за один місяць до його розгляду. 

3. Протягом місяця від дати оголошення жителі громади можуть 
обговорювати ці зміни, вносити до них зміни чи виступити про змін відповідно 
до процедур, визначених цим Статутом. 

4. Рішення про внесення змін до Статуту, прийняття його в новій 
редакції, скасування Статуту ухвалюється сільською радою відповідно до 
Регламенту ради та Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
 

Стаття 28. Набуття чинності Статуту 

 

1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до Закону. 
2. Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими 
фізичними та юридичними особами. 
3. Оригінальний примірник Статуту зберігається сільським  головою. 
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