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проект

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 25 червня 2020 року № ________

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України №475-р «Про затвердження перспективного 
плану територій громад Хмельницької області

Розглянувши звернення депутата Хмельницької обласної ради Павлюка 
Петра Миколайовича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України щодо 
внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України № 475-р «Про 
затвердження перспективного плану територій громад Хмельницької області 
(текст звернення додається).

Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради Михайло ЗАГОРОДНИИ



Додаток
до рішення обласної ради 
від 25 червня 2020 року 
№ -33/2020

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, Кабінету

Міністрів України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України №475-р «Про затвердження перспективного плану 

територій громад Хмельницької області

29 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження 
№475-р «Про затвердження перспективного плану територій громад 
Хмельницької області», відповідно до якого, територіальні громади сільських 
рад: Ліщанської (села Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, 
Григорівка), Новосільської (села Нове село, Свириди), Христівської (села 
Христівка, Сморшки) віднесено до складу Сахновецької об'єднаної 
територіальної громади Ізяславського району.

Жителі вищезазначених територіальних громад шляхом прийняття рішень 
сесій Ліщанської, Христівської, Новосільської сільських рад, проведенням 
обговорень, опитувань, зборів, чітко висловили позицію щодо незгоди 
із опублікованим рішенням Кабінету Міністрів України №475-р від 29 квітня 
2020 року.

Зокрема, жителями зазначених населених пунктів наголошується на 
неспроможності Сахновецької ОТГ, неможливості забезпечення гідного їх 
розвитку через відсутність інфраструктури, невідповідності критеріям оцінки 
рівня спроможності територіальних громад:

- чисельності населення, що постійно проживає на території спроможної 
територіальної громади;

- чисельності учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої 
освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади;

- індексу податкоспроможності бюджету спроможної територіальної 
громади;

- частки місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної 
територіальної громади;

- відсутності приміщень для розміщення державних органів, установ, що 
здійснюють правоохоронну діяльність, пенсійного забезпечення, соціального 
захисту, пожежної безпеки, казначейського обслуговування, медицини.

Потрібно наголосити, що рішення про включення населених пунктів 
Ліщанської, Новосільської та Христівської сільських рад до Сахновецької ОТГ 
прийнято з порушенням принципу добровільності, без врахування думки 
жителів зазначених населених пунктів, більшість яких мотивовано не
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підтримують прийняте рішення Кабінету Міністрів України через загрозу 
погіршення рівня життя сільського населення у складі неспроможної громади.

Окремої уваги заслуговує безпідставність внесення змін до затвердженого 
перспективного плану Хмельницької області від 4 грудня 2015 року №1281-р, 
яким передбачалось створення двох об'єднаних територіальних громад на 
території Ізяславського району: Ізяславської та Плужненської. Відповідно до 
вказаного перспективного плану, населені пункти Ліщанської, Новосільської та 
Христівської сільських рад входили до складу Ізяславської міської об'єднаної 
територіальної громади.

Рішенням Ізяславської районної ради №2 від 27 травня 2020 року 
підтримано позицію Ліщанської, Новосільської та Христівської сільських рад 
щодо безпідставності віднесення територіальних громад вказаних населених 
пунктів до Сахновецької ОТГ.

Особливого занепокоєння викликає порушення Методики формування 
спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України № 34 від 24 січня 2020 року, щодо незалучення 
Хмельницькою обласною державною адміністрацією представників органів 
місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та громадськості 
відповідних адміністративно-територіальних одиниць під час розробки проекту 
перспективного плану Хмельницької області.

Вважаємо, що розвиток держави в цілому та її сільських територій зокрема, 
залежить від якісно проведених реформ, у тому числі адміністративно- 
територіальної.

Тому, з метою недопущення соціальної напруги серед жителів Ліщанської, 
Новосільської та Христівської сільських рад, припинення порушення принципу 
добровільності об’єднання територіальних громад, ми, депутати Хмельницької 
обласної ради, просимо ініціювати внесення змін до розпорядження Кабінету 
Міністрів України №475-р «Про затвердження перспективного плану територій 
громад Хмельницької області», виключивши населені пункти Ліщанської, 
Новосільської, Христівської сільських рад Ізяславського району Хмельницької 
області зі складу Сахновецької об’єднаної територіальної громади та включити 
їх до складу Ізяславської міської об'єднаної територіальної громади.

Схвалено
на пленарному засіданні тридцять 

третьої сесії обласної ради 
25 червня 2020 року



УКРАЇНА

ЛІЩАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
Сорок шостої позачергової сесії сільської ради 

сьомого скликання

« 26» травня 2020 року с. Ліщани №1

Про звернення до Кабінету Міністрів України,
Міністерства розвитку громад та територій України, 
депутатів Верховної Ради України від Хмельницької області, 
депутатів Хмельницької обласної ради, голові Хмельницької 
обласної державної адміністрації, депутатів Ізяславської 
районної ради

Керуючись статтею 40 Конституції України, ст. 26 Закону України «Пр< 
місцеве самоврядування в Україні», частиною другою статті 2, пунктог* 
5 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцеви: 
рад», сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Ліщанської сільської ради до Кабінет 
Міністрів України, Міністерства розвитку громад та територій Україна 
депутатів Верховної Ради України від Хмельницької області, депутаті 
Хмельницької обласної ради, голові Хмельницької обласної державне 
адміністрації, депутатів Ізяславської районної ради щодо ініціювання питанн 
про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітн 
2020 року №475-р «Про затвердження перспективного плану територій грома. 
Хмельницької області», виключивши села Ліщани, Бейзими, Даньківц 
Шевченка, Чепці, Григорівка Ліщанської сільської ради Ізяславського район 
Хмельницької області зі складу Сахновецької об’єднаної територіальне 
громади включивши їх до складу Ізяславської міської об’єднаної громади.

2. Доручити Ліщанському сільському голові направити схвален 
депутатами Ліщанської сільської ради звернення до Кабінету Міністрі



України, Міністерства розвитку громад та територій України, депутата! 
Верховної Ради України від Хмельницької області, депутатам Хмельницьке 
обласної ради, голові Хмельницької обласної державне 
адміністрації,депутатам Ізясладської районної ради.

£ ; - 7
Ліщанський сільський голова

чч.
Олександр ЛЕХ



Кабінету Міністрів України

Міністерству розвитку громад 
територій України

Народним депутатам України е 
Хмельницької області

Депутатам Хмельницької обласк 
ради

Голові Хмельницької облась 
державної адміністрації

Депутатам Ізяславської райони 
ради

ЗВЕРНЕННЯ

27 травня 2019 року до Ліщанської сільської ради Ізяславського райо 
Хмельницької області від Сахновецького сільського голови надійні 
пропозиція про добровільне об'єднання територіальних громад сіл Ліщаг 
Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорівка Ліщанської сільської ради 
Сахновецьку територіальну громаду з центром в селі Сахнівці Ізяславсько 
району Хмельницької області.

Враховуючи результати проведеного опитування населення сільсьь 
ради, громадських обговорень, сесією Ліщанської сільської ради 6 червня 20 
року прийнято рішення №8 «Про відмову в наданні згоди на приєднання . 
Сахновецької територіальної громади з центром в селі Сахнівці», яке бу. 
мотивовано тим, що запропонована пропозиція не відповідає волі громади с 
Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорівка Ліщанської сільсьь 
ради як з громадою неперспективною, та призведе до погіршення реагуван 
на звернення громадян, обмежить права громадян на участь у місцево? 
самоврядуванні, погіршить соціально-економічні чинники на терито] 
сільської ради, якість та доступність публічних послуг.

Крім того, ЗО липня 2019 року в приміщенні Ліщанського сільсько 
будинку культури, за участі заступників голови Хмельницької обласн 
державної адміністрації Павлишиної Світлани Андріївни, Ткачука Сері 
Петровича, директора центру розвитку місцевого самоврядування п] 
Хмельницькій облдержадміністрації Яцковського Сергія Віталійовича, радни 
центру розвитку місцевого самоврядування при Хмельницьк
облдержадміністрації Любенчук Вікторії Анатоліївни, спеціаліста управлін 
регіонального розвитку Хмельницької облдержадміністрації Трача Вади? 
Олександровича, першого заступника голови райдержадміністрації Ковальчу 
Павла Павловича, заступника голови райдержадміністрації Левчен 
Володимира Борисовича, сільського голови Сахновецької ОТІ Влась



Світлани Юріївни, голови ФГ «Агро-Інвест», депутата Хмельницької облась 
ради Павлюка Петра Миколайовича, депутатів сільської ради, громадськос 
було проведено громадські обговорення у формі громадських слухань на теї 
«Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад сіл Ліщаі 
Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорівка Лііцанської сільської ради 
Сахновецьку територіальну громаду з центром у селі Сахнівці».

За результатами проведення вказаних обговорень, прийнято рішення:
1. Відмовити у наданні згоди на добровільне об'єднання територіальн 

громад сіл Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорій 
Лііцанської сільської ради за пропозицією сільського голови Сахновецы 
сільської ради Ізяславського району від 27.05.2019 року в Сахновець 
територіальну громаду.

2. Надати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад с 
Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорівка Лііцанської сільсьь 
ради до Ізяславської міської об'єднаної територіальної громади у разі створен 
такої.

Разом з тим, 27 січня 2020 року Ліщанським сільським головою голі 
Хмельницької обласної державної адміністрації направлено лист за №36, 
якому зазначено позицію територіальної громади Лііцанської сільської ра. 
щодо не підтримання об'єднання з Сахновецькою ОТГ як з неперспективной: 
відповідно наміром об'єднання з Ізяславською ОТГ.

Також, 26 березня 2020 року сесією Лііцанської сільської ради 
результатами розгляду пропозиції Ізяславського міського голови, що 
добровільного об'єднання сіл Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чеп 
Григорівка Лііцанської сільської ради в Ізяславську міську об'єдна 
територіальну громаду Ізяславського району Хмельницької області з центроїд 
місті Ізяслав, було прийнято рішення «Про надання згоди на добровіль 
приєднання територіальних громад сіл Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевчені 
Чепці, Григорівка Лііцанської сільської ради Ізяславського райо 
Хмельницької області в Ізяславську міську об'єднану територіальну громаду».

Прийняте рішення не скасовувалось.
На сьогоднішній день, питання приєднання до Ізяславської місьі 

об'єднаної територіальної громади гостро постало перед жителями Ліщансьі 
сільської ради. Більша частина селян користується медичними та іншиг 
інфраструктурними послугами, що надаються в місті Ізяслав. Створен 
Ізяславської ОТГ є найбільш прийнятним варіантом для навколишніх с 
насамперед це послуги лікарні, пожежної частини, сучасних шкіл, Цент 
надання адміністративних послуг, інших соціальних установ, які в селі СахнІЕ 
відсутні.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 20 
року № 475-р у перспективному плані формування територій гром 
Хмельницької області у переліку спроможних територіальних гром 
зазначено, що Сахновецька ОТГ з центром в селі Сахнівці має об’єдна



територіальні громади: Сахновецьку, Великопузирківську, Ліщанськ> 
Новосільську, Теліжинецьку, Тернавську та Христівську.

На підставі викладеного, Кабінетом Міністрів України жодним чином н> 
враховано думку жителів сіл Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці 
Григорівка Ліщанської сільської ради Ізяславського району Хмельницько 
області та положення Методики формування спроможних територіальни: 
громад, у повній мірі ігноровано принцип добровільності.

У зв’язку з цим, ми , депутати Ліщанської сільської ради від імен 
громади, звертаємося до Вас із проханням вжити заходів в межах повноважень 
для врахування думки жителів сіл Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка 
Чепці, Григорівка сільської ради щодо внесення змін до розпоряджень!: 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року №475-р «Про затвердженн: 
перспективного плану територій громад Хмельницької області», виключивші 
села Ліщани, Бейзими, Даньківці, Шевченка, Чепці, Григорівка Ліщансько 
сільської ради Ізяславського району Хмельницької області зі склад; 
Сахновецької об’єднаної територіальної громади та включити їх до склад; 
Ізяславської міської об’єднаної територіальної громади Хмельницьке 
області.



УКРАЇНА

Новосільська сільська рада
Ьяславського району Хмельницької області

У11 скликання 

РІ НІ Е II II Я

25 травня 2020 р. №2

Про звернення до Президента України,
Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку
громад та територій України, депутатів Верховної Ради України,
депутатів Хмельницької обласної ради, депутатів
Ізяславської районної ради, і олові Хмельницької
обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 40 Конституції України, ст 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частиною другою ст а і іі 2. н>нктом 5 частини друюї сіат 
19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», сільська рада.

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Президента України, Кабінету Міністрів України. Міністерства 
розвитку громад та територій України, депутатів Верховної Ради України, депутатів 
Хмельницької обласної ради, депутатів Ізяславської районної ради, голови Хмельницької 
обласної державної адміністрації шодо ініціювання питання щодо внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року №475-р «Про 
затвердження перспективного плану територій громад Хмельницької області» 
виключивши села Нове Село та Свириди Новосільської сільської рази Ьяславського 
району Хмельницької області ті складу Сахновецької об'єднаної територіальної громади

2. Доручити Новосільському сільському і'олові направити звернення до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства розвитку громад та гериторій України, депутатів 
Верховної Ради України, депутатів Хмельницької обласної ради, депутатів Ізяставської 
районної ради, голові Хмельницької обласної державної адміністрації

Новосільчький сільський голова Шрейдер О.В.



Президенту України 
Зел енському В О. 

01220, м. Київ, вул. Нанкова, ! І

Жителів с. Нового Села та с.Свириди 
Ізяславського району Хмельницької області

адресат для листування: 
Шрейдер О.В. 

! т380673842910
Вул. Героїв Небесної Сотні,35 

с. Нове Село 
Ізяславського району 

Хмельницької облает і

Колективне звернення

Просимо Вашого втручання у ситуацію, що склалася навколо створення 
«Сахновецької об’єднаної територіальної громади». До її створення ми 
вважали, що живемо у правовій державі, де існує свобода слова та цінується 
думка громади, однак сам факт створення Сахновецької ОТГ нівелює згадані 
вище засади демократичного суспільства.

'Гак, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2(9 квітня 2020 року 
№475-р «Про затвердження перспективного плану формування територій 
громад Хмельницької області» передбачено створення Сахновецької об’єднаної 
територіальної громади. При цьому, абсолютно не враховано думку жителів 
населених пунктів, які входитимуть у новоствореиу громаду (с.Нового Села та 
с.Свириди,); не враховано положення Методики формування спроможних 
територіальних громад.

Вважаємо, що подальший успішний розвиток нашої держави залежить від 
якості проведених реформ, у тому числі й адміністративно-територіальної. 
Проте така реформа має реалізовуватися на основі всебічних, економічно 
обґрунтованих розрахунків, принципі добровільності об’єднання 
територіальних громад. В процесі створення Сахновецької ОТГ' жодної мови 
про дотримання принципу добровільності не ведеться, так як переважна 
більшість жителів с.Нового Села та с.Свириди бажають об’єднатися із 
їзясланською ОТГ, що було б економічно доцільно, справедливо та добровільно 
(копії рішень сесій сільської ради, копію підписів жителів с. Нового Села та 
с.Свириди проти створення Сахновецької ОТГ’ додаємо). Наразі фактично 
склалася ситуація, коли пас, членів територіальної громади та жителів с. 
с.Нового Села та с.Свириди проти нашої волі об'єднують до неспроможної



О'ГГ, яка буде носити тимчасовий характер і буде ліквідована, як неспроможна. 
При цьому, хочемо звернути Вашу увагу, що в адміністративному центрі 
новоствореної ОТГ -  в с. Сахнівці навіть відсутня адміністративна будівля для 
потреб ОТГ.

Ми неодноразово зверталися до Хмельницької обласної державної 
адміністрації та депутатського корпусу Хмельницької обласної ради з приводу 
численних порушень Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» під час громадських обговоірень створення 
Сахновецької об’єднаної територіальної громади.

Таким чином, ми, як громадяни України та мешканці села Нового Села 
та села Свириди Ізяславського району Хмельницької області, вважаємо, що 
наші права на добровільне об’єднання територіальної громади були порушенні, 
створення Сахновецької ОТГ не відповідає нормам закону, створення її 
відбулося з повним нехтуванням думки територіальної громади.

Пане Президенте, одним із Ваших передвиборчих пунктів програми була 
теза про народовладдя, тож просимо почути мешканців села Нового Села та 
села Свириди. Згідно з чинним законодавством та на підставі підписів 
мешканців громади, просимо доручити КМУ переглянути розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року №475-р «Про затвердження 
перспективного плану формування територій громад Хмельницької області».

В зв’язку із вищеиаведеним, просимо Вас втрутитись і у ситуацію, що 
склалася, в межах повноважень, що надані Вам Конституцією України, 
зобов’язати Прем’єр-міністра України організу вати процедуру внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 рок\ JM<*475-p 
«Про затвердження перспективного плану формування територій іромад 
Хмельницької області», виключивши з переліку спроможних територіальних 
громад Сахновецьку.

25. 05. 2020

Новосільський сільський голова Шрейдер О.В.



У К Р А Ї Н А
ХРИСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ 
.ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

30370 Хмельницька область Ізяслаиський район, с.Хрисгівка, аул. Шевчука. І
тел. (03852-37-331____  __________________

РІШЕННЯ

п’ятдесят третьої сесії сьомого скликання від 22.05.2020 року.

« 22 » травня 2020 року с.Христівка № 2

Про звернення до Кабінету Міністрів України, 
Міністерства розвитку громад та територій України, 
депутатів Верховної Ради України 
депутатів Хмельницької обласної ради, депутатів 
Ііяславської районної ради, голові Хмельницької 
обласної державної адміністрації

Керуючись статтею 40 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про місцево 
самоврядування в Україні», частиною другою стаггі 2. пунктом 5 частини другої
статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», сільська рада.

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Христівської сільської ради до Кабінету Міністрів 
України. Міністерства розвитку громад та територій України, депутатів Верховної Ради 
України, депутатів Хмельницької обласної ради, депутатів Ізяславської районної ради, голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації щодо ініціювання питання щодо внесення 
змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року J4ro475-p «Про 
затвердження перспективного плану територій громад Хмельницької області» виключивши 
села Христівка та Сморшки Христівської сільської ради Ізяславського району Хмельницької 
області зі складу Сахновецької об’єднаноїтериторіальної громади.

2. Доручити Христівському сільському голові направити схвалене депутатами 
Христівської сільської ради звернення до Кабінету Міністрів України, Міністерства розвитку 
громад та територій України, депутатів Верховної Ради України, депутатів Хмельницької 
обласної ради, депутатів ізяславської районної ради, голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації-

Христівськнн сільський голова ш ‘ Канарчук 0.8.



Голові Ізяславської районної ради 
Шлегелю Сергію Вадимовичу

Звернення
V

На адресу Христівської сільської ради надходять численні звернення 
жителів сіл Сморшки та Христівка Христівської сільської ради Ізяславського 
району щодо опублікованого розпорядження Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2020 року №475-р «Про затвердження перспективного плану 
формування територій громад Хмельницької області», відповідно до якого села 
Сморшки та Христівка віднесено до Сахновецької об'єднаної територіальної 
громади Ізяславського району.

Вважаємо, що Сахновецька ОТГ не зможе забезпечити стабільний 
розвиток сіл Христівка, Сморшки та інших сільських територій, віднесених до 
складу вказаної територіальної громади через її економічну, інфраструктурну 
неспроможність та невідповідність вимогам Методики формування 
спроможних територіальних громад.

Зокрема, через невідповідність критеріям оцінки рівня спроможності 
територіальних громад:

- чисельності населення, шо постійно проживає на території спроможної 
територіальної громади;

- чисельності учнів, що здобувають освіту в закладах загальної середньої 
освіти, розташованих на території спроможної територіальної громади;

- індексу податкоспроможності бюджету спроможної територіальної 
громади;

- частки місцевих податків та зборів у доходах бюджету спроможної 
територіальної громади;

- відсутності приміщень для розміщення державних органів, установ, що 
здійснюють правоохоронну діяльність, пенсійного забезпечення, соціального 
захисту, пожежної безпеки, казначейського обслуговування, медицини.

Крім того, рішення про включення населених пунктів Христівської 
сільської ради до Сахновецької ОТГ прийнято з порушенням принципу 
добровільності, без врахування думки жителів зазначених населених пунктів, 
більшість яких мотивовано не підтримують прийняте рішення Кабінету 
Міністрів України через загрозу погіршення рівня життя сільського населення у 
складі неспроможної громади.

Окремої уваги заслуговує безпідставність внесення змін до перспективного 
плану Хмельницької області від 29 листопада 2019 року, відповідно до якою, 
планувалось створення 2 об'єднаних територіальних громад на території 
Ізяславського району; Ізяславської та ІІлужненської. Вказаним перспективним
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планом населені пункти Ліщанської сільської ради було віднесено до складу 
Ізяславської міської об'єднаної територіальної громади.

Враховуючи вище ви кладене, ми, депутати Христівської сільської ради, 
стурбовані ситуацією, яка склалась навколо розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2020 року №475-р «Про затвердження перспективного 
плану формування територій громад Хмельницької області».

Тому, з метою недопущення соціальної напруги серед жителів сільської 
ради, закликаємо ініціювати внесення змін до вказаного розпорядження 
виключивши села Христівка га Сморшки Христівської сільської ради 
Ізяславського району Хмельницької області зі складу Сахновецької об'єднаної 
територіальної іромади та включити їх до Ізяславської міської об'єднаної 
територіальної іромади.

СХВАЛЕНО 
на пленарному засіданні 
п ятлесят третьої сесії УМ

скликання
Христівської сільської ради 
« 22 » травня 2020 року 
Рішення № 2


