
Голові Хмсльниііької 
обласної ради 
Загородному М.В.

депутата X мел ы і и і іької 
обласної ради 
Микульського С.В.

Дспу іатсі.кс терпении 
Шановний Михаиле Васильовичу!

Згідно пропозицій Хмельницької обласної державної адміністрації щодо моделювання 
адміністративно-територіального устрою базового та субрегіоиального рівня Хмельницької 
області, направлені 15.04.2020 року на адресу Мінрегіону України, запропоновано у творити 
п'ять районів у Хмельницькій області, серед яких Славутський район відсутній.

Депутатський корпус Славутської міської ради та громадськість стурбовані тим. що 
міжвідомчою обласною робочою групою Хмельницької ОДА з підготовки пропозицій 
стосовно адміністративно-територіального устрою областей не враховані численні 
пропозиції з приводу збереження Славутського району з адміністративним центром у 
м. Славута на теренах Хмельниччини.

15 травня 2020 року на черговому пленарному засіданні 51 сесії Славутської міської 
ради депутатами міської ради прийнято 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 субрегіоиального 
(районного) рівня Хмельницької області», копію якого Вам було надіслано 20 травня 2020 
року. Однак, за результатами розгляду станом на 10 червня 2020 року відповіді С.іавутеька 
міська рада гак і не отримала.

Оскільки дане питання є вкрай важливим та нагальним для жителів Славутської. 
І Іетішинської міських об'єднаних територіальних громад. Круиецької. Ьерездівської. 
Ганнопільської. Улашанівської сільських об'єднаних територіальних громад, територіальних 
громад Славутського району, територіальної громади м. Ізяслав. тому, керуючись статтями 
21-22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу:

- включити до порядку денного чергового пленарного засідання Хмельницької 
обласної ради, що попередньо відбудеться 25 червня 2020 року та підтримати питання «Про 
звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо тміііи 
меж районів Хмельницької області зі створенням Славутського району (округу, повіту) 
з адміністративним центром в місті Славута »;

- надати слово Славутському міському голові Сидору В.В. на пленарном) засіданні 
сесії Хмельницької обласної ради.

Вважаємо, що лише спільними зусиллями зможемо досягнути бажаного результату та 
сподіваємося на підтримку з Вашого боку та позитивне вирішення порушеного нами 
питання.
Додатки: проект рішення зі зверненням па 2 арк. в 1 прим.

«10» червня 2020 року

Депутат Хмельницької 
обласної ради С.В.
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проект РИПІТИІЯ

І Іро звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Верховної Ради України 
Кабінету Міністрів України щодо створення 
Славутського району (округу, повіту) 
з адміністративним центром в місті Славута

Розглянувши депутатське звернення депутата обласної ради 
Микульського С.В., численні звернення Славутської міської та районної рад, 
керуючись статтями 43, 46, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутись до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 
щодо створення Славутського району (округу, повіту) з адміністративним 
ц етром  в місті Славута (текст звернення додасться).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради

Голова ради Михайло ЗАГОРОДИ И Й



Додаток
до рішення обласної ради 
від 25 червня 2020 року
X» /2020

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України 

Кабінету Міністрів України щодо створення 
Славугського району (окруїу, повіту) 

з адміністративним центром в місті Славута

У зв'язку з численними зверненнями Славутської міської ради, Славутської районної 
ради з питань збереження Славу гського району на теренах Хмельниччини, враховуючи те. 
що це питания набуло публічного розголосу, депутати Хмельницької обласної ради 
стурбовані ситуацією, яка поширилася по всій Хмельниччині.

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. Депутатів Славутської міської ради та громадськість регіону обурили 
пропозиції Хмельницької ОДА щодо моделювання адміністративно-територіального устрою 
Хмельницької області, які були направлені на адресу Мінрегіону України, і цими 
пропозиціями ОДА проігнорувала рішення та численні звернення Славутської міської ради. 
Славутської районної ради. Нетішинської міської ради. Славутської районної державної 
адміністрації щодо збереження Славугського району з адміністративним центром у 
м.Славута. Депутати Хмельницької обласної ради висловлюють свою позицію щодо 
підтримки питання збереження Славугського району із адміністративним центром м. 
Славута під час формування адміністративно-територіальних одиниць субрегионального 
(районного) рівня Хмельницької області.

Відповідно до пункту 29 статті 85 Конституції України до повноважень Верховної 
Ради України належить утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і 
міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування 
населених пунктів і районів.

Рішення про встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою 
України за поданням Кабінету Міністрів України (частина 1 етапі 174 Земельною кодексу 
України).

З огляду на вищевикладене, звертаємося до Кабінету Міністрів України. Верховної 
Ради України з пропозицією детально вивчити питання щодо зміни меж районів 
Хмельницької області і прийняти рішення щодо створення Славугського району 
(окруїу, повіту) з адміністративним центром в місті Славу та.

Схвачено
па пленарному засіданні

сесії од.шеної ради 25 червня 
2020 року


