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15.04.2020 року Хмельницькою ОДА було направлено пропозиції щодо моделювання 
адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня Хмельницької 
області на адресу Мінрегіону України. Відповідно до поданих пропозицій запропоновано 
утворити п'ять районів у Хмельницькій області, серед яких Славутський район відсутній.

Враховуючи неодноразові звернення, починаючи з липня 2019 року, щодо збереження 
Славутського району на теренах Хмельниччини, одностайну позицію депутатського корпусу 
Славутської міської ради, Славутської районної ради. Нетішинської міської ради. 
Ізяславської міської ради, Берездівської. Ганнопільської. Крупенької. Улашанівської 
сільських рад та громадськості. прошу розглянути на засіданнях ради (постійних комісіях та 
пленарному засіданні сесії обласної ради) питання щодо підтримки рішення Славутської 
міської ради від 15.05.2020 р. № 19-51/2020 «Щодо збереження Славутського району із 
адміністративним центром -  м. Славута під час формування адміністративно-територіальних 
одиниць субрегіонального (районного) рівня Хмельницької області» та надати мені слово 
для виступу з вказаного питання.

■// ов MAV № Ob-Ы/345 І Іа № від

Голові Хмельницької обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михайле Васильовичу!

З повагою,

Міський голе В.Б. Сидор
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СЛАВУТСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я
51 сесії міської ради VII скликання

15 травня 2020р. Славута №19-51/2020

Щодо збереження Славутського району із 
адміністративним центром -  м. Славута під 
час формування адміністративно- 
територіальних одиниць субрегіонального 
(районного) рівня Хмельницької області

З метою забезпечення дотримання прав та законних інтересів Славутської 
міської об’єднаної територіальної громади та територіальних громад 
Славутського району при вирішенні питання зміни меж районів Хмельницької 
області, відповідно до Конституції України, ст. 5 Європейської хартії місцевого 
самоврядування від 15.10.1985 року, зміни територіальних кордонів органів 
місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього 
з'ясування думки відповідних місцевих громад, беручи до уваги відповідність 
існування в складі Хмельницької області Славутського району (із 
адміністративним центром -  м. Славута) основним вимогам, характеристикам, 
умовам та критеріям до адміністративно-територіальних одиниць 
субрегіонального (районного) рівня, їх адміністративних центрів, меж та 
складу, встановлених Методичними рекомендаціями щодо критеріїв 
формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального
(районного) рівня, прийнятими Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, що
підтверджується аналітичними даними, викладеними у зверненні Славутської 
районної державної адміністрації Хмельницької області щодо додаткового 
обгрунтування визначення адміністративного центру субрегіонального рівня 
півночі Хмельницької області у місті Славута № 02-34-1119/2020 від 28 квітня 
2020 р., враховуючи рішення Славутської міської ради від 27.06.2019 року 
№1-41/2019 «Про підтримку Резолюції учасників засідання «круглого столу» 
щодо обговорення проекту Закону України «Про зміну меж районів 
Хмельницької області»», звернення Славутського міського голови від 
20.11.2019 року, від 04.12.2019 року, від 18.12.2019 року, від 20.03.2020 року до 
відповідних органів державної влади і народних депутатів України, 
розглянувши пропозиції депутатів Славутської міської ради, керуючись ст. 25, 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Славутська міська 
рада ВИРІШИЛА:



Хмельницької області, №02-34-1119/2020 від 28 квітня 2020 р. щодо

субрегіонального рівня півночі Хмельницької області у місті Славута 
(додається).

2.3вернутися до Хмельницької обласної державної адміністрації, Кабінету 
Міністрів України, Верховної Ради України, народних депутатів від 
Хмельницької області щодо збереження Славутського району із 
адміністративним центром -  м. Славута при вирішенні питань формування 
адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня 
Хмельницької області.

3.Звернутися до Ізяславської, Білогірської, Славутської районних рад, 
Хмельницької обласної ради з пропозицією проведення консультативного 
опитування, відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», щодо входження територіальних громад 
Ізяславського, Білогірського районів, Ізяславської міської ОТГ, Нетішинської 
міської ОТГ спільно із Славутською міською ОТГ та територіальними 
громадами Славутського району, до складу Славутського району із 
адміністративним центром - м. Славута, як законодавчо закріпленого 
інструменту з’ясування думки громадськості під час зміни територіальних 
кордонів органів місцевого самоврядування з огляду на формування нових 
адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня 
Хмельницької області.

4. Секретарю міської ради Медведєвій С.В. направити дане рішення 
органам законодавчої і виконавчої гілок влади та органам місцевого 
самоврядування, визначеним в п. 2, 3 цього рішення.

5. Управлінню інформаційного забезпечення та внутрішньої політики 
виконавчого комітету Славутської міської ради (Чумак Л.А.) оприлюднити дане 
рішення у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті Славутської 
міської ради та її виконавчого комітету.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики, зв’язків з об’єднаннями 
громадян та засобами масової інформації, законності, правопорядку 
(Климковецький М.О.), а організацію його виконання доручити секретарю 
міської ради С.В. Медведєвій.

додаткового обгрунтування визначення адміністративного центру

Міський голова ■. В.Б.Сидор


