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Преамбула 

Цей Статут, відповідно до Конституції України, Європейської хартії 

місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

законодавчих актів, визначає систему місцевого самоврядування Недобоївської 

територіальної громади Дністровського району Чернівецької області, форми та 

порядок їх діяльності (органи та посадові і службові особи), гарантії та права 

жителів та жительок сіл, які входять до складу територіальної громади. 

Він покликаний врахувати історичні, національно-культурні, соціально-

економічні та інші особливості сіл громади. 

Прийняття Статуту є можливістю чітко визначити оптимальний і 

справедливий шлях вирішення питань організації місцевого самоврядування в 

громаді, сприятиме процесу формування спільності мешканців населеного 

пункту, об’єднаних необхідністю спільно вирішувати свої життєві питання. 

 Статут є важливою нормативною умовою функціонування територіальної 

громади та органів місцевого самоврядування. Його прийняття дає можливість 

ліквідувати існуючі прогалини у нормативно-правовій регламентації питань 

місцевого самоврядування, деталізувати усі можливі форми участі жителів 

громади у вирішенні питань місцевого значення.  

 Особливо, він надає можливість правовими формами та методами 

залучити мешканців периферійних сіл громади до процесів формування та 

реалізації місцевої політики, допомагає формуванню особистості свідомих та 

відповідальних мешканців об’єднаної громади, сприяє сталому місцевому 

розвитку. 

 Статут територіальної громади як основний локальний нормативно-

правовий акт, з яким співвідносяться і інші акти, рішення і дії місцевого 

самоврядування, має найвищу юридичні силу серед актів, що видаються в 

системі місцевого самоврядування. 

Недобоївська сільська рада Дністровського району Чернівецької області 

від імені територіальної громади, всіх мешканців населених пунктів, що 

входять до її складу, виражаючи волевиявлення, приймає цей Статут, як 

основний правовий акт територіальної громади, прагнучи зберегти для 

майбутніх поколінь історичні, культурні і природні надбання та посилити 

місцевий патріотизм; сформувати бережливе ставлення всіх мешканців громади 

до власних та колективних ресурсів; забезпечити достойний рівень 

комунальних, соціальних, гуманітарних та інших послуг в межах території 

громади 
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Розділ І. Загальні положення 

Глава 1.1. Загальна характеристика Недобоївської територіальної громади 

Дністровського району Чернівецької області 

Стаття 1.1.1.  

1. Недобоївська територіальна громада Дністровського району Чернівецької 

області (далі – Територіальна громада) утворена шляхом добровільного 

об’єднання територіальних громад сіл Недобоївці, Долиняни, Ставчани та 

Керстенці з адміністративним центром в селі Недобоївці.  

2. На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних 

громад» від 16 квітня 2020 року № 562-IX, до Територіальної громади в межах 

Перспективного плану розвитку територій Чернівецької області у 2020 році 

приєднано Шировецьку та Зарожанську сільські ради, які включать в себе 

наступні населені пункти: села Ширівці, Владична та Зарожани. 

Адміністративним центром громади в цілому залишено село Недобоївці. 

3. Територіальна громада із адміністративним центром у селі Недобоївці 

включає в себе наступні населені пункти, села: 

3.1. Недобоївці; 

3.2. Долиняни; 

3.3. Ставчани; 

3.4. Керстенці; 

3.5. Владична; 

3.6. Ширівці; 

3.7. Зарожани.  

4. Символіка громади:  

Герб                                                         Прапор 
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Територіальна громада має власну символіку – герб та прапор, які 

відображають історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості 

нашого краю.  

На основі історичних переказів, які дійшли до нашого часу, виконкомом 

сільської ради разом з депутатським корпусом та членом спілки художників 

України Гуцулом І.А., який саме мешкає у громаді в селі Недобоївці, було 

розроблено герб та прапор громади. Основою герба є щит заокругленої форми 

білого кольору, що символізує овіяну героїчними подіями історію нашої 

території. На білому фоні зображено елементи кам’яного муру, що є символами 

оберегу, захисту та спокою життя людей громади. Щит обрамлений колосками 

пшениці, що навіюють дух землеробства, працьовитості, миролюбності 

мешканців громади. У середині герба розміщений вітряк, який є символом 

багатства, достатку, добробуту. Також на щиті розміщені плоди яблунь, що 

характеризує особливості ґрунтів нашої місцевості, що символізують плідну, 

віддану та мирну працю нашого народу.  

Кожний колір в геральдиці має своє значення:  

- блакитний втілює чесність, вірність, бездоганність, а також пов’язаний з 

кольором неба й води – символу вічності та плинності часу;  

- жовтий – символізує багатство та родючість нашої української землі: 

- білий – символізує добро, злагоду.  

Прапор Територіальної громади являє собою квадратне полотнище зі 

співвідношенням сторін 1:2, на тлі якого зображений кам’яний мур, у центрі – 

розміщений вітряк, а також плоди яблунь та суцвіття бузку. 

Стаття 1.1.2.  

1.  Рішення за № 123-33/15 від 14 серпня 2015 року XXXIII сесії VI 

скликання Чернівецької обласної ради «Про утворення Недобоївської сільської 

об’єднаної територіальної громади Хотинського району Чернівецької області та 

призначення перших місцевих виборів» на підставі: 

1) Рішення Недобоївської сільської ради №86 від 12.05.2015 року; 

2) Рішення Ставчанської сільської ради № 358/45/15 від 12.08.2015 року; 

3) Рішення Долинянської сільської ради № 252-2015 від 12.08.2015 року; 

4) Рішення Керстенецької сільської ради № 351/48/15 від 12.08.2015 року. 

2. Рішення за № 25/1/20 від 25 листопада 2020 року I сесії VIII скликання (II 

Пленарне засідання) Недобоївської сільської ради Дністровського району 

Чернівецької області «Про реорганізацію Зарожанської, Шировецької сільських 

рад, як юридичних осіб шляхом приєднання до Недобоївської сільської ради 

Дністровського району Чернівецької області». 

Стаття 1.1.3.  
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1. Адміністративним центром Територіальної громади є село Недобоївці, в 

якому розміщені її органи місцевого самоврядування. 

2. Жителям та жителькам всіх населених пунктів громади забезпечені 

максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади. 

3. У кожному населеному пункті функціонує старостинський округ на чолі 

із старостою та віддалене робоче місце центру надання адміністративних 

послуг. 

4. Гаслом громади є «Порядок починається із себе, продовжується в сім’ї та в 

громаді». 

Стаття 1.1.4.  

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган – 

Недобоївську сільську раду Дністровського району Чернівецької області (далі – 

Рада). 

2. Перші вибори депутатів Ради відбулися 25 жовтня 2015 року. 

Стаття 1.1.5.  

1. Територіальна громада та її Рада та / або сільський Голова, у встановленому 

законом порядку, 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 1.1.6.  

1. Пам’ятними датами та святковими днями населених пунктів громади є: 

село Недобоївці – 28 серпня (Храмове свято – День села); 

село Долиняни – 28 серпня (Храмове свято – День села); 

село Ставчани – 21 листопада (Храмове свято – День села); 

село Керстенці – 19 серпня (Храмове свято – День села); 

село Владична – 14 жовтня (Храмове свято – День села); 

село Ширівці – 08 листопада (Храмове свято – День села); 

село Зарожани – 21 листопада (Храмове свято – День села). 

За рішенням сільської ради, після громадського обговорення можуть 

встановлюватись інші свята територіальної громади, відкриватись фестивалі, 

карнавали, традиційні народні гуляння, тощо. 
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Стаття 1.1.7.  

1. Офіційною символікою громади є її прапор та герб, положення, опис та 

порядок використання яких затверджується рішенням Недобоївської сільської 

Ради Дністровського району Чернівецької області. 

2. На будівлях, де розміщена Рада, інші органи Територіальної громади 

вивішується Державний Прапор України та Прапор Громади. 

3. Окремі населені пункти громади можуть мати власну символіку. 

Стаття 1.1.8. 

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Територіальною 

громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, 

спортивний, культурний розвиток, за рішенням Ради може бути присвоєно 

почесне звання «Почесний громадянин/громадянка Недобоївської 

територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й 

обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин/громадянка 

Недобоївської територіальної громади», визначаються Положенням, яке 

затверджується рішенням Ради. 

2. Члени та членкині Територіальної громади, працівники підприємств, 

установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, 

господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням сільського 

голови відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та 

Почесну грамоту затверджуються рішенням Ради. 

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про 

відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим 

комітетом Ради, її постійними комісіями, старостою або членами громади у 

порядку місцевої ініціативи. 

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин/громадянка 

Недобоївської територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та 

нагрудний знак, зразки яких затверджуються Радою. 

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення 

Стаття 1.2.1.  

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України входить до складу Дністровського району Чернівецької області. 

2. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру - 45 

км. 

3. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 50 

км. 
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4. Територія Недобоївської громади є нерозривною, її межі визначаються по 

зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися і 

включає 7 (сім) населених пунктів.  

Громада розташована у межах Прут-Дністровського межиріччя (займає 

вододіл і центральну частину Хотинської височини). Поверхня - підвищена 

хвилясто-пасмова лісова рівнина, значно розчленована, лежить у Західно-

Українській лісостеповій фізико-географічній провінції. 

Клімат помірно континентальний. Середня температура січня – мінус 

4,8°С, липня – плюс 19,2°С. Період з температурою понад плюс 10°С становить 

180 днів. Кількість опадів 600-614 мм на рік, основна частина (70-75%) їх 

випадає літом. Висота снігового покриву 17 см. Сніговий покрив нестійкий. 

Міститься у Передкарпатському вологому, теплому агрокліматичному районі. 

Найбільшим природним багатством та потенціалом Недобоївської 

територіальної громади є земля.  

Родючість ґрунтів та м’який клімат дає можливість вирощувати ранні 

овочі високої якості, займатись садівництвом. Продукція сільського 

господарства громади славиться по всій території України і за її межами.  

 5. Територія громади межує з: 

1) північного сходу – Хотинська територіальна громада; 

2) північного заходу – Рукшинська територіальна громада; 

3) півночі – Рукшинська територіальна громада; 

4) сходу – Хотинська територіальна громада; 

5) південного заходу – Клішковецька територіальна громада; 

6)      півдня – Новоселицька територіальна громада; 

7)      заходу – Клішковецька територіальна громада. 

Територіальна громада у стосунках із суміжними територіальними 

громадами дотримується принципів добросусідства та партнерства. 

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. 

Рада громади може ініціювати утворення координуючого органу з питань 

добросусідства разом із радами суміжних громад. 

6. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди членів 

Територіальної громади. 
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Стаття 1.2.2.  

1. Становлення населених пунктів громади. 

Недобоївці 

Село Недобоївці розташоване за 14 км від м. Хотина та 50 км від м. 

Чернівців (48
0 
північної широти та 26

0 
східної довготи). Село є адміністративно- 

територіальним органом Недобоївської сільської ради. Межує із селами: 

Владична, Чепоноси, Рукшин, Долиняни та Ставчани. Через село проходить 

автострада Кам’янець-Подільський-Хотин-Чернівці. До найближчої залізничної 

станції Новоселиця – 27 км. Населення – 2965 чоловік.  

Перша письмова згадка про село датується 1572 роком. Як розповідає 

легенда, назва Недобоївці походить від прізвища Недоба – власника земельних 

володінь, на яких поселилися перші жителі. Тривалий час це поселення було 

дуже малим – налічувало до десяти дворів. Навіть у 1771 році мало лише 28 

хат. 

Протягом майже 300 років Недобоївці переходили від одного поміщика 

до іншого. У грамотах за 1629, 1630 і 1632 рр. зазначено, що село було 

власністю поміщика М. Катарджі. 

У зв’язку з тим, що Недобоївці розташоване на шляху, котрим проходили 

війська різних країн, постійно зазнавало спустошень. Чимало лиха завдала йому 

російсько-турецька війна (1735-1739 рр.), особливо напередодні і під час 

Ставчанської битви (серпень 1739 рік). Турецька армія під командуванням 

сераскира Валі-паші стояла біля Недобоївців і завдала йому великих руйнувань, 

пограбувала населення. 

Чужоземний гніт гальмував зростання Недобоївців. Становище трудового 

люду було тяжким. Поміщики вдавалися до тілесних покарань, самовільно 

судили селян і кидали їх до в’язниці. Терпіли вони і жорстокий економічний 

тягар, сплачуючи шістнадцять видів різних податків. 

Розвиток села дещо прискорився лише після приєднання Хотинського 

повіту до Росії в 1812 році за Бухарестським мирним договором. Сталися зміни 

в його економіці, почало збільшуватися населення. За 1817-1883 рр. воно 

зросло у 8 разів і становило 1666 чоловік.  

У першій половині XIX століття Недобоївці належали поміщикові Баяшу. 

Село мало 950 га сільськогосподарських угідь. Більшість селянських наділів 

становили від 0,5 до 2,5 га. 

Після скасування кріпацтва посилився процес зубожіння селян, 

прискорилось класове розшарування. Щоб внести викуп, придбати тяглову 

силу, вони змушені були продавати свої наділи. Уже в 1883-1884 рр. 71 

господарство лишилось земель. Значна частина надільних родин не мала 

робочої худоби, а про безземельних – годі й казати. У 1886 році поміщикові 

належало 667 десятин, а всі селяни мали лише 1273 десятини. 1900 року 

співвідношення в розподілі землі стало ще більш несправедливим. Поміщик 

уже володів 1150 га, а селяни – лише 833. В його господарстві були паровий і 

водяний млини, молотарка, винокурня, а також млин у Хотині. 
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Дальший розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві 

сприяв збільшенню кількості господарств, які почали вирощувати технічні 

культури. У 1883-1884 рр., крім поміщика, цукрові буряки і аніс сіяли 225 

селянських дворів, 166 господарств мали сади, продукція яких ішла на ринок. 

Це розширило торгові зв’язки села не тільки з місцевим ринком, а й 

Подільською губернією і навіть з Австрією. 

На початку XX століття Недобоївці помітно зростають. 1904 року в селі 

налічувалося 392 двори, а в 1910 році — 516, в яких мешкало 2407 чоловік. Але 

трудящі, як і до того, були позбавлені достатньої кількості землі. 

Значна частина людей наприкінці XIX століття шукала кращої долі за 

океаном – в Канаді, Бразилії та США. Більшість з них не повернулися на 

Буковину, бо померли від важкої праці на чужині. На початку XX століття з 

Недобоївців емігрувало 20 селян. 

Революційна хвиля 1905-1907 рр. докотилась і до Недобоївців. У квітні 

1907 року селяни напали на маєток поміщика Шора, забрали у нього зерно, 

почали ділити землю. А коли влітку 1907 року застрайкували робітники 

Зарожанської цукроварні, вимагаючи підвищення заробітної плати й 

скорочення робочого дня, то мешканці Недобоївців підтримали їх. Викликані з 

міста Хотина драгуни оточили селян, коли вони ділили землю. Керівника 

виступу І. М. Боднарюка та 37 найбільш активних учасників було заарештовано 

і ув’язнено в м. Хотині. 

Низьким був і освітній рівень села. У Недобоївцях з 1881 року існувала 

школа (вірніше, кімната в селянській хаті), де працював один учитель. 1884 

року тут навчалося лише 13 учнів. Майже 97% дітей залишилося поза школою. 

Тому в селі було тільки 17 чоловік, що вміли читати й писати. Місцеві урядовці 

посилалися на те, що якщо запровадити загальну початкову освіту, то це 

спричинить перевитрати земського бюджету. Зате було виділено потрібні 

кошти на спорудження кам’яної церкви, двох корчмів. 

Під час першої світової війни становище селян стало нестерпним. Всіх 

чоловіків мобілізували в армію. Родини мобілізованих були приречені на повне 

зубожіння і розорення. 

Лютнева революція 1917 року в Росії знайшла відгук серед трудящих 

Недобоївців. Революційні солдати VIII російської армії, що перебували у селі, 

провели мітинг, вимагаючи припинення імперіалістичної війни, зажадали 

розподілу поміщицької землі тощо. Селяни почали випасати худобу на луках, 

що належали поміщикам, відмовлялися виходити на примусові роботи. А 

весною 1917 року недобоївчани разом з мешканцями Зарожан, Долинян, 

Ставчан розігнали адміністрацію Зарожанської цукроварні, поділили та засіяли 

землю, що належала підприємству. 

10 січня 1918 року в Недобоївцях було встановлено Радянську владу. В 

той же день відбулися вибори земельного комітету, який здійснив розподіл 

землі. Кожна родина одержала по десятині на душу. Завдяки перерозподілу 

землі, що стала власністю селян, кількість її збільшилась з 833 до 1276 десятин, 

тобто на 53%. 
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Але Недобоївці знову поневолили чужоземні загарбники. 28 лютого 1918 

року сюди вдерлися австро-німецькі інтервенти. Вони примусили повернути 

поміщикам й багатіям землю, худобу, реманент, а також протягом доби 

сплатити «збитки». Окупанти силоміць забирали у селян хліб, майно, за 

найменший опір били, загрожували смертною карою. 

У листопаді 1918 року село окупували війська королівської Румунії. 

Інтервенти запровадили режим нестерпного гніту, особливо жорстоко караючи 

тих, хто виступав за Радянську владу. 

Недобоївчани брали активну участь у Хотинському повстанні 1919 року 

проти румунської окупації. У селі було створено підпільний революційний 

комітет. Коли почалося повстання, селяни Недобоївців вирушили на допомогу 

хотинцям. 

Відступаючи під натиском повстанців з Хотина, румунські війська у січні 

проходили через Недобоївці. Розлючені солдати підпалювали хати, грабували і 

вбивали селян. За один день в селі було вбито 53 чоловіка.  

24 січня Рукшинський полк вигнав румунів із Недобоївців та Динівців. 

Діставши поповнення, румунські війська розпочали наступ великими силами. 

Окупанти жорстоко розправлялись з населенням Недобоївців. Вони по-

звірячому вбили понад 200 чоловік, спалили половину села. 

Після поразки повстання багато селян перейшло через Дністер на Поділля 

і там продовжували боротьбу в лавах Червоної Армії.  

Окупанти запровадили в селі жорстокий режим насилля й терору. Селяни 

задихались від безземелля й малоземелля, потрапляли в кабалу до сільських 

багатіїв. Щоб врятуватися від голодної смерті, недобоївчани залишали рідну 

оселю й тікали в промислові райони Румунії, виїжджали до Канади й США. На 

початку тридцятих років значна частина господарств села залишилася без 

чоловіків. 

Загарбники поставили собі за мету румунізувати населення. Вони 

заборонили розмовляти українською мовою в усіх офіційних закладах. У школі 

навчання велось лише румунською мовою. Політика румунізації набирала 

потворних форм. Префектура в 1919 році заборонила вести будь-яку 

кореспонденцію російською мовою. Службовців, що не знали румунської мови, 

звільняли з роботи. Згідно з положенням про аграрну реформу, земельний наділ 

міг одержати українець лише при умові, що він водночас дістане й румунське 

підданство. У разі відмови наділ відбирали. У Недобоївцях було 19 таких 

родин. 

День визволення від румунського панування (28 червня 1940 року) став 

великою радістю для трудящих. Тоді ж у селі організовано сільську Раду, яку 

очолив Й.П. Тодосійчук. Одним з перших заходів нової влади була 

націоналізація землі та передача її в користування безземельним селянам. 

Бідняцькі родини одержали також 40 корів, інвентар тощо. 

Навесні 1941 року держава подбала про найбідніших селян: допомогла в 

оранці й насінням, подала довготермінову грошову позику для придбання 

худоби. У селі почали працювати клуб, бібліотека, амбулаторія, акушерський 

пункт, споживча кооперація.  
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16 вересня 1940 року вперше відкрила свої двері початкова школа з 

українською мовою навчання. 1940/41 навчального року здобувало освіту 175 

учнів, працювало четверо вчителів. 

Жителі села дістали право обирати свої органи державної і місцевої 

влади. 12 січня 1941 року вони одностайно проголосували за народних 

посланців до Верховних Рад СРСР та УРСР. День виборів став всенародним 

святом. 

Та не встигли здійснити своїх задумів трудівники села: фашистська 

Німеччина почала війну проти СРСР. Одразу ж 46 молодих хлопців влилися 

добровольцями до лав Червоної Армії. 

6 липня 1941 року німецько-румунські фашисти вдерлися у Недобоївці. 

Першого ж дня окупанти арештували 27 активістів Радянської влади. Після 

жорстоких катувань їх кинули до концтабору. В селі лютував терор. За 

найменшу провину штрафували й били. Фашисти завдали великих збитків 

Недобоївцям. Вони пошкодили багато житлових будинків, пограбували зерно, 

худобу, одяг – на 222 тис. карбованців. 

Наприкінці 1943 – на початку 1944 року, з наближенням Червоної Армії, 

біля села в лісі висадилися радянські розвідники. Вони встановили зв’язок з 

місцевими патріотами, не раз мали у них притулок, діставали від селян 

відомості про пересування ворожих військ. Недобоївчани брали участь у 

партизанському загоні, очолюваному П. Ф. Горчаком. 

30 березня 1944 року частини 1318-го стрілецького полку 163-ї 

стрілецької дивізії визволили село. У дні війни 412 уродженців села стали 

воїнами Червоної Армії. 38 чоловік було нагороджено бойовими орденами й 

медалями. Смертю хоробрих на фронтах загинуло 163 чоловіка. У центрі села 

встановлено пам’ятник воїнам-визволителям. 

Відбудовуючи господарство, селяни проявили трудовий героїзм. У дуже 

важких умовах проходила перша повоєнна весняна сівба. Значну частину 

сільськогосподарських робіт селяни виконували тягловою силою корів, 

організувавши 220 супряг. 

У селі відновили свою роботу школа, клуб, бібліотека, амбулаторія.  

Найактивніші незаможники у липні 1946 року створили ініціативну групу, яка 6 

жовтня 1946 року ухвалила на своїх зборах організувати колективне 

господарство, його назвали «Червона Буковина».  

У березні 1948 року в селі організовано другу артіль – імені Н.К. 

Крупської. Весною того ж року Недобоївці стали селом суцільної 

колективізації. 

На загальних зборах колгоспників 24 серпня 1950 року було ухвалено — 

об’єднати обидві артілі в господарство «Червона Буковина». Економіка 

новоутвореного колгоспу зросла. 

За високі врожаї зернових і цукрових буряків та піднесення 

продуктивності тваринництва артіль (1951—1956 рр.) була учасником виставки 

досягнень народного господарства СРСР, а також нагороджена багатьма 

медалями, премійована легковою машиною «Победа», 5 вантажними 

автомобілями, радіоприймачем та цінними подарунками. 1951 року 
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демонструвала свої успіхи на виставці в Москві ланка М.П. Вакарюк, яка 

виростила по 456 цнт цукрових буряків з гектара. За трудові здобутки ланкову 

було удостоєно звання Героя Соціалістичної праці.  

20 лютого 1959 року було вирішено об’єднатися з артіллю ім. Г.І. 

Котовського, що в сусідньому селі Чепоносах. Укрупнене господарство назвали 

«Радянська Буковина».  

Розквіт колгоспної економіки сприяє зростанню добробуту людей. 

Зростають грошові прибутки, неподільні фонди, оплата праці.  

Зміцнення економіки колгоспу забезпечило перехід на гарантовану 

грошову оплату праці, допомогло запровадити з січня 1967 року пенсії, які 

одержували 142 ветерани праці.  

Значні зміни сталися і в побуті людей. У селі працюють павільйон 

побутового обслуговування, універмаг, їдальня. В 1965 році село підключено 

до державної електромережі.  

Заможність трудівників села характеризують також інші показники. Тут 

споруджено понад 400 будинків.  

Поліпшується медичне обслуговування населення. В Недобоївцях є 

пологовий будинок, амбулаторія.  

За період Радянської влади зріс освітній рівень людей: у вересні 1944 

року всі діти сіли за парти семирічної школи. В 1949 році відкрито середню 

школу. В 1967/68 навчальному році було 610 учнів, працювало 34 вчителі.  

Значну агітаційно-масову роботу проводив сільський клуб; тут 

працювали гуртки художньої самодіяльності, відбувалися лекції та бесіди, 

часто виступали професіональні артисти — Чернівецького музично-

драматичного театру імені О.Ю. Кобилянської, Чернівецької філармонії та інші. 

Центром культурного дозвілля були 2 бібліотеки. 

На даний час на території села Недобоївці розміщені і функціонують: 

Недобоївський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад, амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини, будинок культури, сільська бібліотека, 

приватні установи: аптека, ветаптека, торгові центри «Добре», «Агромаркет», 

магазини «Хлодмаг», «Господарські товари», «Господарочка», «Будмаркет», 

ресторан «2000», майстерні по ремонту одягу та телевізорів, «Ритуальні 

послуги», квіткові магазини, магазин «Насіння», Перше відділення «Нової 

пошти», відділення Укрпошти та інші дрібні приватні підприємства та фізичні 

особи- підприємці. 

Історико-архітектурна споруда «Вітряний млин» є символом та візітівкою 

села Недобоївці. 

Долиняни 

Перша звістка про заснування села Долиняни згадується в 1450 році. 

Воно було засноване російськими біженцями. Географічне положення села 48 

гр.24 мін. північної широти і 24 гр. 51 мін. східної довготи. 

Місцевість - рівнинна. Село знаходиться за 18 км від залізниці Мамалига. 

Через село протікають річки Багна і Черлена. Є старий ставок. 



15 
 

З 1450 року по 1870 рік ніяких згадок про село в архівах немає, а 

з 1870 по 1875 роки згадується про економічний ріст села. 

З 1875 по 1902 рр. кількість житлових будинків збільшилась і було вже 

440 жилих і 13 нежилих будинків. Кількість населення за цей період 

збільшилась до 1872 жителів, із них 950 жінок і 922 чоловіків. На цей же час в 

селі була змішана початкова школа. В 1880 р. було побудовано церкву. В селі 

була кооперація, паровий млин, два водяні млини, 5 вітряків, 2 корчми, 

жандармський пост, податкове агентство, пошта. 

Легенд про створення села є декілька. Але звідки така назва ніхто не 

може сказати. Старожили розповідали про те, що сюди переселялися біженці. І 

жила серед них вдова з донечкою Долинкою. Поселилися біженці біля ставка, 

поблизу лісу, щоб була вода і тепло. З кожним роком все збільшувалося село. І 

от одного разу дівчинка запитала у матері: «Мамо, а чому ми сюди переїхали?» 

А мати відповіла: «Доля наша, донечко, така». І от від слова «доля» пішла назва 

Долиняни. 

 А інші жителі вважають, що назва села походить від його розташування – у 

долині. 

Існує також така легенда. Кріпаки втікали від своїх панів у пошуках 

кращої долі на південь, за Дунай, де не було панщини, але й там не завжди і не 

всі знаходили волю. Залишивши Поділля, вони перебирались через Дністер і за 

півтора десятка миль були в долині, де зупинились на перепочинок. Тут, у 

долині під горою, було кілька біленьких хат. В одній з них жила вдова з 

маленькою донечкою. Це була гостинна господиня і втікачі почувались, як 

вдома. Коли дівчинка запитувала, куди вони мандрують, вони відповідали: 

«Долі, донечко, йдемо шукати. Долі. Чуєш, донечко – долечко». Малій дуже 

сподобалось ім’я «Долечка». І коли запитували, як її звати, то у відповідь чули 

«Доля», а мати стала називати її Долинкою. Йшли роки. Підростала Долинка. 

Зросло і село, та не всі повернулись додому і не всі дісталися до вільних від 

пана земель. У селі вже й забули справжнє ім’я красуні села. Так і називали її 

Долинкою. Невдовзі Долинка вийшла заміж за серйозного, але доброго серцем 

кучерявого легеня, який втік від свого пана і тут знайшов пристанище. А так, як 

свого прізвища не називав, то прозвали його Чорний Іван, бо чорнявим був 

красенем. Одружився Іванко з Долинкою. Щасливо прожили в парі багато літ, 

виростили двох синів-орлів і трьох донечок-красунечок. Пізніше сини загинули 

за волю і незалежність свого краю, свого народу. А село і донині називають 

Долиняни. 

 Населення села протягом багатьох віків терпіло гніт і знущання іноземних 

поневолювачів. Але селяни постійно вели антифеодальну і національно-

визвольну боротьбу. Особливо значними були повстання на Хотинщині 1490-
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1492 років під керівництвом Мухи і повстання 1563 року проти гноблення 

молдавських поневолювачів.  

 Крім того, на території села постійно діяли загони опришків. 

 На початку 16 століття населення терпіло уже подвійний національний гніт, бо 

Хотинщина зазнала нападів з боку турків. У 1620-1621 роках в селі Долиняни 

(хоч архівних даних немає) отаборився турецький загін, який розміщувався на 

подвір’ї сім’ї Руснаків. 

 Старожили села розповідають, що саме на Пасху, турки мали підпалити село. 

Один молодий турок попередив господаря цього обістя про намір турків і 

порадив їм втекти в ліс. Так і сталося. Тієї ночі горіло село. Боротьба 

продовжувалася. І з тих пір жителів садиби по вулиці Незалежності (біля 

Циганської вулиці) і донині називають турками. 

 У селі Долиняни жив поміщик Рафалович, який мав 1671 десятину землі. 

Звістка про перемогу Великої Жовтневої соціалістичної революції в Петербурзі 

дійшла і до села. Поміщик Рафалович тікає з села. Його землю селяни 

розділили між собою. Але Радянська влада на Хотинщині проіснувала недовго. 

Буржуазія і поміщики намагалися придушити радянську владу при допомозі 

західноєвропейських імперіалістів. Життя селян стало таким же важким, як і 

раніше. Земля знову перейшла до рук поміщиків. 

 Але за допомогою імперіалістичних держав і згодою українських буржуазних 

націоналістів королівська Румунія в листопаді 1918 року окупувала Буковину. 

 З 1918 по 1940 роки в селі діяла початкова школа румунського періоду. 

Навчання велося румунською мовою. 

 23 січня 1919 року спалахнуло Хотинське повстання проти румунських 

загарбників. Підпільний революційний комітет, очолений більшовиками, 

розробив план організації повстання. У Хотині і селах були організовані 

повстанські загони, підготовлена зброя і боєприпаси. 

Селяни с. Долиняни напали на жандармський пост і розгромили його, а влада 

перейшла до рук повсталих. 28 січня 1919 року румуно-боярські війська 

рухались з Керстенець через Круглик на Долиняни і Ставчани. У напрямку села 

Долиняни була вислана розвідка. Розвідку зустрічали заможні селяни, а піп і 

дяк зустрічали з хрестами, хоругвами, хлібом-сіллю. Ця група повідомила, що в 

селі все в порядку і запросила румун в село. Але в дійсності не так воно було. 

За селом, на північно-східній частині, заліг загін повстанців в кількості до 400 

чоловік. Коли румунські війська вийшли з Круглика, то повстанський загін 

почав стріляти по військах. Румунські війська змушені були відступити, але на 

другий день почався активний наступ на Долиняни. Село було захоплене. У 

селі почалися арешти, грабежі, звірства над трудовими селянами. Повстанський 

загін в цей час відступив на Хотин. 
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29 січня 1919 року всіх арештованих почали розстрілювати біля садиби 

Мацкуляка М.П. До місця розстрілу приводили селян по 4 чоловіки. Було 

розстріляно 53 жителі села. Серед розстріляних дивом залишився в живих 

Гаврилюк Петро Степанович. Очевидцем цього був Руснак Костянтин 

Васильович 1902 року народження. Відступаючі загони повстанців відійшли за 

Дністер на з’єднання з наступаючою Червоною Армією. Про участь селян у 

повстанському загоні і їх відступ розповідав учасник повстання Дикий 

Харлампій Степанович. Він був учасником Хотинського повстання, виконував 

обов’язки посильного. Революційна боротьба трудящих села Долиняни під 

керівництвом КП проти румунського гніту не припинялася до червневих 

днів 1940 року. У 1941році крім румунських окупантів були ще й німецькі. 

Радянська влада встановлена в селі у 1944 році. 

 У грізні роки Другої світової війни на боротьбу з ворогом виступило 322 

долинянці. Додому повернулося 112 бійців.  

 Усі дані, які зібрані з архівних матеріалів, розповідей колгоспників говорять 

про те, що багато років пройшло з того часу, як було засноване село Долиняни і 

за цей час відбулися великі зміни в економічному і культурному розвитку. З 

року в рік виростали нові добротні будинки жителів села. У 1967 році 

побудовано в центрі села приміщення пошти та колгоспного дитячого садочка. 

На сьогоднішній день у селі Долиняни проживає 1420 чоловік, кількість 

дворів – 545. Кількість людей, які виїхали за кордон – 180. 

У 1990 році побудоване нове приміщення для сільської амбулаторії 

сімейної медицини.  

2004 року відкритий дошкільний навчальний заклад. Спочатку була одна 

мішана група дітей – старша з молодшою. З 01.09.2007 року відкрито другу 

групу дітей.  

У 2005 році засноване приватне підприємство «Пан індик», яке 

спеціалізується на вирощуванні індиків.  

У 2007 році у селі Долиняни було засноване фермерське господарство 

«Роси Буковини». На 20-ти гектарах господарство займається садівництвом – 

вирощуванням яблук, персиків, черешні, груші, сливи.  

  

Керстенці 
 Село Керстенці розташоване за 20 км від Хотина, за 24 км від залізничної 

станції міста Новоселиці. Населення - 1600 чоловік. 

 Село Керстенці вперше згадується в грамоті Молдовського господаря З 

листопада 1433 роках. Його власником чи то засновником, був деякий Крістіан, 

якого звали по простому Керстя. Звідси і пішла назва Керстенці. 

 Рештки давньоруського селища 14-15 століття виявлено на південно 

західній околиці села в урочищі «Селисько». 
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 У середині ІІІ тис. до н.е. на територію Середнього Придністров’я 

проникають войовничо скотарські племена – легендні арії. Вони завоювали 

трипільські племена, поставили їх у залежність від себе і збирали з них данину. 

Цей напівкочовий народ мешкав у колісних кибитках, тому і не створював 

довготривалих житлових помешкань. Однак вони залишили сліди свого 

перебування на Хотинщині. Ними стали кургани - могильники. Могильні 

поховання скотарських племен відносять до так званої «ямної культури». У 

ритуальних вогнищах Керстенецького кургану, який знаходиться на «Золотій 

горі» археологами знайдено уламки пізньотрипільської кераміки. 

 Горщики були прикрашені орнаментом утвореним притисканням шнура 

ще до сирих стінок посудини. 

 У Х – ХІ столітті територія села Керстенці входила, як і вся Хотинщина 

до складу Київської Русі. У другій половині ХІ ст. входила до Галицького, а з 

1199 року – до Галицько – Волинського князівства. Після монголо – татарської 

навали територія села Керстенці була поневолена Золотою Ордою. 

 Після розпаду Галицько – Волинської держави Хотинщина, в другій 

половині 14 століття, входить до складу Молдавського князівства. На рубежі 

15-16 століть вона попадає у васальну залежність від султанської Туреччини з 

(1715 по 1812 рік ) 

 У 1834 році в селі відбувся виступ селян проти поміщиків. 

 З 1812 року - територія села Керстенці входить до Російської імперії. 

Територія між Прутом і Дністром називалася Бессарабія з центром у м. 

Кишиневі.  

За царської Росії в Керстенцях пошта була на Гульмі (район старої 

тракторної бригади). Там тримали коні, які перевозили пошту з Хотина в 

Новоселицю, так як Керстенці знаходилися на середині шляху між цими 

містами. Біля пошти були вітряки, корчма. За Румунії пошта була в селі в 

будинку Рябіцького Федора Гавриловича, (де проживає Жук Юрій). Пошта 

згоріла, разом з нею і коні. З 1944 року пошту перенесли в село Динівці. В 1965 

році, коли почали давати пенсії, поштове відділення відкривали в кожному селі. 

У селі була також сушарня, де сушили тютюн (за царської Росії). 

Велика пасіка та темники, де зберігали бджоли. У селі також були два водяні 

млини: у Ізворах, та один нижче Лагоря. Поле отримало назву «Коло млина».

 До 1914 року власником земель в с. Керстенці був пан Рафалович. Він був 

власником Зарожанського цукрового заводу. Сам жив у Німеччині, а справами 

керував управитель. Користуючись безладдям в країні власником володінь 

Рафаловича став пан Ісманський. Пан Ісманський був управляючим банком у 

Києві. Він з допомогою махінацій заволодів документами пана Рафаловича і 

оголосив себе власником цукрового заводу, а також земель в Керстенцях. Пан 

Ісманський мав тоді документи на 100 га землі. Він запустив цукровий завод і 

уклав з населенням навколишніх сіл контрактації, згідно яких люди сіяли буряк 

і здавали на завод. 

В 1915 році в Керстенцях проживало 1270 чоловік. З них 652 чоловіки і 

618 жінок. Проживало також 254 дитини віком до 7 років. З них 118 хлопчиків і 

134 дівчинки. 
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Село входило до Хотинського повіту Бессарабії Клішківської волості до 

1918 року. За період від 1914 до 1918 року життя селян в Керстенцях 

погіршилось. Великі податки, якими обкладали румуни населення виявилися 

непосильними. Багато людей емігрували з Керстенець. Найбільше виїжджали в 

Канаду. Було дві хвилі еміграції в 1914 році, а також в 1933 році, коли село 

знову окупували румуни. В Канаді було не легше тому, що в 1932 році там була 

сильна економічна криза і багато односельчан повернулося. 

У лютому 1918 по листопад 1918 року Австро – Угорщина окупувала 

всю Хотинщину.  

За першої світової війни в Керстенцях стояли Ставропольський, 

Одеський, Українські полки, а також Кубанські козаки 8-ої російської армії 

Південно-західного фронту. Біля хати Герасимчука Василя були ряди 

конов'язнів, де стояло більше 100 коней. Один з солдатів з Харківської губернії 

вчив малолітніх дітей грамоти і вони писали за неграмотних листи на фронт. 

В 1917 році в село прийшла звістка про Лютневу революцію. Лінія 

фронту світової війни в цей час проходила через Ревківці, Ржавинці. Російська 

армія готувала прорив в напрямку Карпатських гір, внаслідок якого німецько-

австрійські війська зазнали поразки. 

В березні 1918 року почалася інтервенція Австро-Угорщини. В село 

вступив кінний полк австрійців, вони маршем пройшли через село. Австрійці 

побули в селі дуже мало. 

Австрійська окупація змінилася румунською. В листопаді 1918 року 

румунські війська окупували село. У період з 1918 – 1940 років в селі 

Румунська влада.  

Багато хлопців з с. Керстенці повернулись з фронтів І світової війни і 

застали в селі владу румун. Бувші воїни і стали ініціаторами повстання 1919 

року. Повстанці використали зброю, яку позалишали австрійці, коли відходили 

з села. Організаторами повстання стали Павлюк Пилип та Палагнюк Аврам. 

Але повстання було придушене і з повстанцями вчинено жорстоку розправу. 

Взимку 1932 року виник підпільний осередок «Червоний школяр». 

Спочатку в нього входило 5 чоловік. Секретарем осередку був Йосиф Кліщ. Він 

був відмінним математиком. На сходках читали твори українських 

письменників. Основним завданням була просвіта українського народу, 

розвиток національної свідомості, боротьба за визволення з під влади 

румунських окупантів. 

У 1934 році в селі Керстенці виникла перша комсомольська організація. 

Другим секретарем було обрано Боднаря Якова Гавриловича. До цієї організації 

вступив провідник баптистів Бодян Ілларіон Петрович, який після Великої 

Вітчизняної війни був головою Новоселицького райвиконкому. Збиралися в 

хаті дяді Каркавчука І.Я. Раз на тиждень приїжджав зв’язковий. 

В кінці 1934 на початку 1935 року почалися арешти. Арештовано було 

всіх активістів, крім Каркавчука І.Я. 

В 1940 – 1941 роках - Радянська влада.  
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У червні 1941 року, коли люди були в полі, над селом дуже низько 

пролетіло багато літаків. Почалася Велика Вітчизняна війна. З початком 

Великої Вітчизняної війни повертається румунська влада до березня 1944.  

У 1944 році в село зайшли німці. Вони відступали. Тимчасово оселились 

по хатах. Німці відступали і тому боялися, вони вже не завдавали шкоди 

населенню. Наступали війська 1-го і 2-го Українських фронтів, 133-я 

Смоленська і 103-я Київська стрілецькі дивізії. В 1944 році на фронт було 

забрано багато односельчан. Багато людей загинуло при першому 

бомбардуванні при переправі через річку Дністер.  

З 1944 – 1991 роках село Керстенці у складі УРСР, яке входило до 

складу СРСР.  

  В 1944 році в січні - село перейменували на Хашдей, на честь Богдана 

Петричейку Хаждеу. 

 В 1946 – 1947 роках в селі був голод. 

У 1947 році було організовано колективне господарство (колгосп) ім. 18 

партз’їзду КПРС, село Керстенці Новоселицького району Чернівецької області. 

В 1955 році колгосп влився в колгосп «Дружба народів» с. Довжок 

Новоселицького району. 

Колгосп 18 партз’їзду був підвідомчий Новоселицькому 

сільгоспуправлінню. В основному займався розвитком тваринництва та 

рослинництва згідно уставу сільськогосподарської артілі. 

Колективне господарство (колгосп) ім. 28 партз'їзу КПРС село Керстенці 

Хотинського району Чернівецької області було організовано в 1961 році на базі 

Керстенецького міжколгоспного пункту відгодівлі молодняку ВРХ. 

 Колективне господарство (колгосп) ім. 28 з'їзду КПРС до 1965 року 

входило в Новоселицький район і було підконтрольним Новоселицькому 

управлінню сільського господарства. 

 В січні місяці 1965 року колгосп 28 з'їзду КПРС перейшов до 

Хотинського району і став підконтрольним Хотинському управлінню 

сільського господарства. 

 Колективне господарство (колгосп) в основному займався розвитком 

тваринництва і рослинництва. 

17 вересня 1974 року проведено збори делегатів двох колгоспів де 

прийнято рішення по об'єднанню двох господарств в один колгосп (Ставчан і 

Керстенець), який назвали ім. Котовського. За період 1975 по 1985 рік 

об'єднаний колгосп ім. Котовського вийшов на передові рубежі в районі і в 

області по виробництву с/г культур. 1986 року колгосп назвали «Зоря 

комунізму».   

З 1946 року у Керстенцях діяв Будинок культури у хаті єврея Бранда, 

будинок був з 6 кімнат. 

В 1949 році - побудували Будинок культури. В ньому розміщувалась 

сільська рада, бібліотека, кінозал. В 1967 році, в березні місяці, Будинок 

культури згорів. В тому ж році розпочали будувати новий Будинок культури. 

При будинку культури діяв драмгурток (більше 50 учасників), який ставив на 
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сцені п’єси українських драматургів кінця ХІХ початку ХХ століття. 

Драмгурток посідав призові місця на обласних оглядах-конкурсах. 

 Також у селі побудована Преображенська церква в 1896 році. Капітальний 

ремонт був зроблений під керівництвом священика Тимофєєва Володимира 

Радіоновича у 2001 – 2003 роках. 

 Адвентисти сьомого дня побудували в 2000 році свій молитовний будинок. 

А Евангелісти Християн Бабтистів (ЕХБ) в 2003 році відкрили нове 

приміщення. 

Медпункт було відкрито в 1946 році в будинку Фіщука Олексія 

Харитоновича, він пішов в Румунію в 1944 році, а будинок залишився пустий. 

Новий будинок медпункту побудований у 1987 – 1990 роках. 

Перший дитячий садок по центральній вулиці був побудований у 1961 – 

1963 роках. Новий садок побудували, але не закінчили в 1990 році.  

У 1965-66 роках почали будувати новий магазин, під кінець 80-тих років ХХ 

століття побудували магазин «Госптовари».  

З 24 серпня 1991 року - Незалежна Україна. 

У 2000 році Василь Михайлович Харкавчук відкрив бар – магазин «Малібу».  

 У 2004 році відкрився новий магазин «У Лесі» на Данчиску. У 2006 році 

магазин відкрили Чулей Алана та Шлей Іван. 

 У період з 1986 – 1996 роки О.Г. Корнівським в селі було побудовано: 

нову контору, будинок тваринника, дитячий садок, тракторну бригаду, вагову, 

тік, столярну майстерню, свинарний комплекс, млин. Не побудували цегельний 

завод у зв’язку з економічною кризою. У селі нову школу побудовано в 1977 

році. У школі діє музей письменників Хаждеу та етнографічний музей.  

 

 

Ширівці 
Ширівці – мальовниче село в центрі Бессарабії, розташоване за 18 км від 

Хотина, за 34 км від залізничної станції Новоселиця. Через село проходить 

шосе. У селі приблизно 575 дворів, населення біля 1727 чол. 

Історія села сягає в сиву давнину. Розкопки урочища Очерету свідчать 

про сліди Трипільської культури – 3 тис. років до нашої ери. 

У далекому 1205 році через територію села рухалося військо Чингізхана 

на Чехію. На цих землях було всього 5 хаток, пізніше збудовано дерев’яну 

церкву, яку спалили турки. Все більше на цій території поселялися біженці з 

Чехії із Ширівчиків. Мабуть, і звідси пішла назва села Ширівці. 

Уперше назва села Ширівці згадується в 1476 році в «Путивльському» 

літописі. Спосіб поселення хутірський, надзвичайно родючий чорнозем, а це 

ставало споконвіків ласим шматком для багатьох завойовників. 

День за днем проходили роки, століття. На наш край рушили турецькі 

війська. Старожили розповідають, що на території села був турецький цвинтар, 

який тягнувся через дорогу від Вовківського Федора Івановича в яр 

трикутником до ставу Семена Гайдового (так його називали жителі села), а 

прізвище було Доманчук. У великому грушевому саду зустрічалися кам’яні 
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хрести. У цьому районі нібито є місця, де турки закопали золото. Проте їхня 

мрія заволодіти цими землями перетворилися на місце вічного спочинку.  

Існує інша версія про походження назви села Ширівці та Владична. На 

території села прибули з Орловської губернії три паничі: Григорко, Владяй та 

Олександр. При поділі землі ширше поле дісталось одному з паничів – звідси 

назва Ширівці, Владу – інша частина поля – Владичнa. 

Розпочавши свою справу, швидко залучали нових робітників із сусідніх 

регіонів. Власне і прізвища наших односельчан мають і давні коріння: Балині 

(селище біля Кам’янця-Подільського) започатковано прізвища Балук; з 

Худіковки (територія сучасної Польщі) – Худіковські; з міста Бучач – Бучачі; з 

села Колодівки (на території сучасної Чехії) – Колодрібські. 

У 1918 році Королівська Румунія захопила Хотинщину, встановивши тут 

жорстокий окупаційний режим. Грабіж, здирства, знущання призвели до 

повстання селян. Активним учасником Хотинського повстання 1919 року був 

Я. І. Капустін, який керував окремим загоном односельців. Румунські окупанти, 

придушивши повстання, вчинили звірячу розправу над мирними жителями. У 

лісі поблизу Ширівців вони спалили живцем 60 дітей і жінок. 

З Німеччини в наше село приїхав Адам Шефер із своєю чарівною 

дружиною Ольгою. Він перш за все купив усі навколишні землі і почав 

розвивати ремісництво. Він створив гідні умови, які дозволяли селянину 

працювати з повною віддачею. Побудував дім, посадив багато гектарів саду і 

лісу, по сьогодні наше око милують дві липи на території школи посаджених 

ним. Пізніше в його маєтку 1948-1949 роках було відкрито школу, яка 

проіснувала до 1982 року. Саме з ініціативи Доманчук Лідії Мефодіївни, 

директора тодішньої восьмирічної школи, та, дякуючи зусиллям голови 

колгоспу «Росія» Тимофія Кириловича Сироти, у 1978 році розпочалося 

будівництво школи , яку урочисто відкрили у 1982 році. 

Велику роль в розвитку сіл Ширівці та Владична відіграли Колодрібський 

Матей та його прийомний син Колодрібський Петро Іванович. Це дякуючи їм 

засновано і добудовано Свято-Покровську церкву в селі Владична. У 1874 році 

за їхні кошти привезли дзвони з Уралу, відкрито першу школу в 1909 році (нині 

тут діюча церква АСД), побудована церква в селі Керстенці. 

 У 1941-1945 роках під час Другої світової війни близько 250 ширівчан 

брали участь у розгромі фашистських окупантів. На різних фронтах загинуло 

137 чоловік. Вдячні односельці збудували пам’ятник, де викарбувано імена всіх 

полеглих. 

У 1947 році в селі організовано перший колгосп, який володів 2478 га 

землі. Господарство було багатогалузевим. За сумлінну працю в колгоспі кілька 

осіб нагороджені орденами і медалями.  

Пізніше на базі колишнього колгоспу створено товариство з обмеженою 

відповідальністю «Діброва» та кілька фермерських господарств. Працює в селі 

велике фермерське господарство «Ширівецькі сади».  
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Майже на перехресті двох тисячоліть в житті православних християн 

сталася знаменна подія. В 1999 році побудовано і відкрито ПЦУ КП з ініціативи 

Балука Д. С. за кошти односельчан. 

Найбільше багатство краю – це наші працьовиті талановиті люди, які 

вписують яскраві сторінки в історію села. 

 

 

Владична 

  Протягом кількох століть, де зараз знаходиться село Владична, землі 

належали власникам села Ширівці. Тільки пізніше тут виникла слобідка, 

названа Владичною. Свого окремого управління воно не мало, а входило до 

села Ширівці. Перша згадка про село Владична датується у 1817 році. 

 За народними переказами землі с. Владична належали пану Владику, 

звідси і походить назва с. Владична.  

 У 1870 році відкрито першу школу.  

 У 1886 році в селі нараховувалось 223 господарства.  

 Румунська окупація 1918-1940 р.р. значно погіршила становище селян. Коли в 

1919 році в повіті почалося Хотинське повстання, жителі с. Владична взяли в 

ньому активну участь, організувавши загін повсталих.  

 У 1947 році у селах Ширівці та Владична було організовано спільний колгосп, 

який мав 2478 га землі.  

 Одним словом, історії сіл Владична та Ширівці тісно пов’язані між собою, і всі 

історичні події переплітаються.  
 

Зарожани 

 Зарожани – це чудовий мальовничий куточок. Воно розташоване за 20 км 

на південному заході від Хотина. За своїм фізико-географічним положенням 

село Зарожани знаходиться на території Пруто-Дністровського межиріччя в 

західній лісостеповій зоні.  

 Історія Зарожани тягнеться з сивої давнини. В урочищі Черет виявлено 

поселення трипільської культури (ІІІ тис. до н.е.) та черняхівської культури (ІІ 

– VI до н.е.). 

 Вперше село Зарожани згадується в письмових джерелах за 1672 рік, в 

селі тоді нараховувалося ІІ дворів. 

 За легендою село названо по імені корови Рожани. На фермі графа 

Рафаловича була корова Рожана, яка давала високі надої молока. Коли вона 

загинула, її закопали на полі. На той час почалася інтенсивна розбудова села. 

Землі людям наділяли на полях за місцем поховання корови. Коли запитували, 

де виділили ділянку землі, то люди пояснювали, що земля виділена на полі за 

Рожаною. Таким чином село здобуло назву Зарожани.  

У 1802 році володарка Зарожан бояриня Марія Костін подарувала село 

усиновленому онукові М. Стратулату. В той час люди в Зарожанах жили бідно. 
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Нестатки примушували їх орендувати землі, виконувати різні повинності і 

відбувати 12 урочних днів панщини, давати десятину від вирощеного врожаю, 

платити різні податки.  

Коли відбулося приєднання Бессарабії до Росії в 1812 році, то воно 

принесло деякі зрушення в розвитку господарства, сприяло росту кількості 

населення, яке займалося землеробством.  

Потім Зарожанами володіли дворяни Насалевські, які його продали Федору 

Олексійовичу Рафаловичу.  

Першим осередком освіти в Зарожанах стала двокласна чоловіча школа, 

яка почала діяти в 1867 р. Школа була побудована власником заводу 

Рафаловичем Захаром Матвійовичем.  

За румунського періоду (1918-1940рр) навчання в школі тривало 7 років, 

до 1922 року в школі дозволяли навчатися російською мовою, а з 1922 року 

навчання велося тільки румунською мовою.  

У 1944 році територія була звільнена радянськими військами з-під 

окупації і викладання в школі почали проводити на українській мові, але 

виникли нові проблеми. Діти не знали українського алфавіту і тому не могли ні 

читати, ні писати. У зв’язку з цим, діти по два роки навчалися в одному й тому 

ж класі. 

Осередками культурного життя села в ті часи крім школи була церква. 

Про першу церкву у Зарожанах згадується в архівних документах: «Церковь 

Архистратеговь – деревянная, крепкая; ризницею и утворью посредственная, а 

книгами бедная. Первые упоминания о ней относятся к 1798 году». 

Ця церква знаходилась в північно – західній частині села. Але в 1880 році 

ця церква згоріла від свічок. 

 Прихожани вирішили спорудити нову споруду храму. 16 вересня 1882 

року відбулося освячення нового храму у селі.  

У 1866 році Федір Олексійович Рафалович спорудив у Зарожанах 

цукроварню (цукровий завод), який працював у рік до двох місяців. 

Селяни Зарожан і навколишніх сіл вирощували цукровий буряк і везли 

його на завод, де продавали по 10-12 коп. за пуд.  

Жителі села повинні були також виконувати натуральну дорожню 

повинність. 

Зарожанці відпрацювували на будівництві шосейної дороги до Сталінешт 

(Стальнівці), повинні були побудувати 1500 сажнів дороги. 

У 1914 році почалася Перша світова війна. 

Більшість господарств зазнала спустошень, чоловіків мобілізували в армію. 

Тому поля стояли не обробленими.  

У роки І світової війни в Зарожанах знаходився штаб Проскурівського 

прикордонного полку. 

У січні 1918 року Зарожанську цукроварню націоналізували.  



25 
 

З листопада 1918 року в Зарожанах з’явилися нові «господарі» - румуни. 

Розпочався двадцяти дворічний румунський період, що характеризувався 

жорстоким національним гнобленням. Закривали українську школу, забороняли 

розмовляти українською. Назву села змінили на Зарожень. Насаджували 

румунські закони і органи влади. 

У 1919 році почалося Хотинське повстання проти румунських гнобителів, 

тому в цей час Зарожанський цукровий завод припинив свою роботу аж до 1922 

року. Протягом багатьох років румуни хотіли відібрати завод у Есманського (на 

той час власника заводу), але завдяки добре налагодженій юридичній службі 

цього зробити їм не вдалося. 

За допомогою займів у заможних людей с. Зарожани та інших сіл 

Есманський розпочав відновлення заводу, який був відбудований після 1922 

року. У період світової кризи 1929-1930р.р. завод економічно не постраждав 

завдяки збуту цукру в Єрусалим. Це дало змогу зберегти робочі місця для 

людей багатьох сіл району. У числі діючих підприємств цукрової 

промисловості бувшого Радянського Союзу завод увійшов влітку 1940 року, 

коли в липні 1940 року його очолив новий господар Зеленюк і керував ним до 

липня 1941 року. 

А 06 липня 1941 року румуни окупували село і в цей час Есманський З.М. 

намагався вивезти обладнання заводу, частково навіть вивіз у м. Новоселицю. 

Але повністю реалізувати свої згубні плани йому не дозволили робітники 

заводу, які мужньо протидіяли цьому. 

У 1941 році розпочалася Друга світова війна. Зарожанці з перших днів 

війни служили в Радянській армії. Вони розпорошилися по всій території 

України і гинули, захищаючи Батьківщину і на переправі в Хотині, і на півдні 

України, і від бомбардувань на Київщині. А дехто з живих потрапив у ворожий 

полон. І лише частина солдат повернулася додому. Багатьох односельчан 

визнають, як пропавшими безвісти.  

Визволено село Зарожани від німецько-фашистських окупантів 29 

березня 1944 року. Відтоді у селі встановлено Радянську владу. 

За радянських часів покращувалися умови праці на заводі шляхом 

встановлення технологічного обладнання. Трудова діяльність колективу не 

обмежувалася покращенням технологічного процесу. Натомість у планах 

дирекції виробництва було покращення добробуту своїх працівників, в цілому, 

- жителів села Зарожани. Саме з цією метою у 1962 році побудовано лікарню на 

50 ліжок та 2 восьми квартирні будинки. 

Дякуючи здобуткам цукроварні в Зарожани було підведено газопровід, 

побудовано телефонну станцію, телефонізовано квартири жителів масиву 

„Дружба”, побудовано 18-квартирний будинок для працівників підприємства, 

добудовано новий корпус школи з актовим залом та спортзалом, 

заасфальтовано майже 20 тис. м
2
 тротуарів та доріг. Одночасно продовжувалася 
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реконструкція технічного устаткування та велося будівництво господарчих 

споруд виробництва. 

Важливою подією в Зарожанах у 1965 році стало відкриття пам'ятника 

загиблим воїнам-односельчанам. 

Також у 1965 році споруджено приміщення середньої школи за кошти 

Зарожанського цукрового заводу.  

В 1989-1990рр. роках завершено будівництво нового корпусу та 8 

класних кімнат з актовим та спортивним залом. 

Якщо говорити про сьогодення, то в селі налічується 1171 дворів, в яких 

проживає 2730 жителі. Загальна площа адміністративних меж Зарожанської 

сільської ради становить 2317 гектарів, в тому числі: сільськогосподарських 

угідь 1127 гектарів. 

Соціальна структура села складається із: НВК (загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів та дошкільно-навчальний заклад), АЗПСМ, Будинку культури, 

сільської бібліотеки, музичної школи, відділення зв’язку. 

Щодо економічного становища, то на території села в аграрному секторі 

працюють: ПАП «Агропродсервіс», ПОСГП «Лан», ФГ «Фрукт-Експорт», ФГ 

«СушіКо», ПП «Сонячна левада», ТзОВ «Авант-ЛТД», млин; в сфері 

підприємницької діяльності діють 14 торгових точок, 3 об’єкти побуту, 2 

заклади громадського харчування, приватна стоматологічна клініка та 2 аптеки. 

 

 Ставчани 
Село Ставчани – одне з багатьох поселень нашого краю, які виникли в 

період Молдавського князівства. Перша писемна згадка про село датується 

1437 роком в грамоті молдавського воєводи. У назві нашого села – природні 

особливості рельєфу території – воно знаходиться біля каскаду ставків на 

малесенькій річечці Джулинець. 

Інші історичні джерела доказують факт проживання на території краю ще 

давніших землеробських племен – трипільців (ІV тис. років до н.е.). На 

території Ставчан знайдено два таких поселення. Курганні могильники 

войовничих скотарських племенаріїв (ІІ тисячоліття до н.е.) теж збереглися на 

території села (між Ставчанами та Кругликом). Це були напівкочові племена, 

які не створювали довготривалих поселень, провадили рухливий спосіб життя і 

мешкали в колісних кибитках. 

У зв’язку з турецькими набігами, які почастішали з другої половини ХV 

ст., господарське життя селянства ще більше погіршилося. Адже доводилось 

щорічно відкуповуватись даниною від турецьких зазіхань. А у 1538 році турки 

зайняли територію молдавського князівства і з цього часу розпочалась тривала 

доба турецького панування над Північною Бессарабією, що негативно вплинуло 

на становище населення Ставчан. 

Починаючи з ХVІ-ХVІІ ст. Північна Бессарабія і Хотин були місцем 

частих воєнних сутичок і конфліктів між різними державами, які змагалися за 

вплив на Молдавське князівство. 
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Однією з них була російсько-турецька війна 1735-1739 років, заключні 

події якої відбулися на землях Північної Бессарабії. Сюди, до Хотинської 

фортеці влітку 1739 року 80-тисячна російська армія, якою командував генерал 

Мініх вирушила від Києва, в районі села Брідки (Заставнівський район) вона 

переправилась через Дністер. Звідси, на початку серпня 1739 року російська 

армія вела наступ на Хотин в обхід з півдня. Намагаючись її стримати, турецьке 

командування створило між селами Недобоївці і Ставчани сильно укріплений 

табір, де розмістило 90-тисячну армію. Непрохідне болото, три лінії оборони з 

великою кількістю гармат зробили табір турків неприступним. 

 Вранці, 17 серпня 1739 року відбулася відома Ставчанська битва. 78-

тисячна російська армія почала штурмувати турецькі укріплення. До вечора 17 

серпня висоти між Ставчанами і Недобоївцями були взяті російськими 

військами. 

А 27 серпня в селі Ставчани на висоті, яка знаходиться за 16 кілометрів 

від Хотина, відбулася церемонія похорону російських воїнів, які загинули. В 

чотирьох ямах було поховано 1238 солдат. Крім цього, в 54 окремих могилах 

було поховано командирів-офіцерів. У центрі могили із землі, що була зрошена 

кров’ю воїнів, які загинули на полі бою, був насипаний курган в два сажені 

висотою і встановлений кам’яний хрест з написом: «Здесь покоится прах 1238 

русских, украинских, молдавских, воинов-христиан, павших в баталии с 

турецьким бусурманом Августа 17 дня 1739 года». 

Після приєднання Північної Бессарабії до царської Росії у 1812 році 

соціально-економічні умови характеризувались поєднанням феодально-

кріпосницьких відносин та нових капіталістичних форм ведення господарства. 

Так, купець і землевласник поміщик Федір Рафалович скупив у місцевих 

поміщиків 10 маєтків, а у 1861 році побудував в Ставчанах цукровий завод, 

який потім, у 1876 році переобладнано у спиртовий завод. У 1895 році 

збудовано в Ставчанах паровий млин, на якому працювало 60 чоловік, а також 

пивзавод. Для проживання і відпочинку сім'ї Рафаловичів збудовано в селі 

Ставчани маєток, який складався з житлових та підсобних приміщень, цегельні, 

костьолу, парку, в якому була зібрана колекція кущових видів рослин зі всієї 

Європи. 

Відбувалися зміни в сільськогосподарському виробництві, яке все більше 

стає товарним, тобто орієнтованим на ринок. Праця стає вільнонайманою. 

Товаром стала і сама земля, тобто об’єктом купівлі-продажу.  

З середини ХІХ ст., зі вступом нашого краю в систему капіталістичних 

відносин, спостерігається тенденція щодо розвитку освіти в краї, зростає 

кількість початкових шкіл (одно і двокласних), частина яких була церковно-

приходськими. Такою була і церковно-приходська школа в селі Ставчани, яка 

розпочала свою роботу в 1848 році. Дітям із селянських родин здобути навіть 

початкову освіту було проблематично. Однією із земських початкових шкіл 

була школа, організована для навчання дітей двох сіл: Долиняни і Ставчани. Не 

всі діти цих сіл мали змогу навчатися в ній. 
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 Перелік предметів, що викладалися в школі, був дуже обмеженим: Закон 

Божий, церковно-слов’янська мова, російська мова, арифметика, чистописання 

і церковний спів. 

У листопаді 1918 року, коли воюючі між собою країни у І Світовій війні 

ослабли, наш край окупували румунські загарбники. На Хотинщині румунські 

окупанти встановили жорсткий військово-поліцейський режим: арештовували 

безневинних, грабували населення, змушували виконувати важкі повинності. 

Проводилась насильницька політика румунізації краю. Тих, хто не хотів 

коритися новій владі, кидали у в’язниці, розстрілювали. Така політика 

румунської влади викликала обурення і непокору населення краю, що 

переросло у збройне повстання 22-30 січня 1919 року, коли повсталі жителі 

Хотинщини (в тому числі – і села Ставчани) вигнали окупантів з Хотина і 

повіту. Румунські окупанти, підтягнувши війська, придушили повстання і 

жорстоко розправились з населенням. 

До 1940 року територія села Ставчани залишалася під окупацією 

королівською Румунією. Цей період характеризується високим рівнем 

безробіття, дуже низьким рівнем життя населення, високим рівнем еміграції 

населення на заробітки, політикою насильницької румунізації населення краю 

(освіти, культури, законодавства). 

Після передачі Румунією території Бессарабії до складу Радянського 

Союзу більшовицька влада ліквідувала приватну власність та провела 

націоналізацію землі. За наказом партійних органів створювались перші 

колгоспи. Поступово на село приходила сільськогосподарська техніка, яка 

замінювала ручну і неефективну працю селян. Створено кілька машинно-

тракторних станцій, які мали обслуговувати перші колгоспи. В області виникла 

потреба – готувати кадри механізаторів. З цією метою в Ставчанах, на базі 

колишнього маєтку, збудованого поміщиком Рафаловичем, 5 жовтня 1940 року 

відкрито першу в області школу трактористів на 200 чоловік. Школу 

укомплектували сільськогосподарською технікою та викладацьким складом 

(викладачі – за направленням зі східних областей України). 

Перший випуск трактористів Ставчанської школи механізації відбувся у 

травні 1941 року. Після її закінчення випускників було направлено на роботу в 

новостворені машино-тракторні станції області. Районна газета «Радянське 

життя» від 28 травня 1941 року надрукувала матеріали про роботу школи, 

постанови уряду того часу, фотографії першого випуску учнів школи, свідоцтво 

про закінчення Ставчанської школи механізації від 14 травня 1941 року 

Романюка Михайла Івановича. 

 У роки окупації краю німецькими і румунськими загарбниками школа 

припинила свою роботу, а у важкі післявоєнні роки школа знову її відновила. 

Сьогодні професійний ліцей – це сучасний навчальний заклад з солідною 

навчально-технічною базою та навчально-методичним забезпеченням. Ліцей 

проводить підготовку робітничих кадрів з 5 професій: електромонтер, кухар-

кондитер, робітник фермерського господарства, слюсар з ремонту автомобілів, 

оператор комп’ютерного набору.  
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Помітних успіхів в зазначений період було досягнуто у розвитку освіти, 

культури, охорони здоров’я. Одним з важливих заходів Радянської влади стала 

ліквідація неписьменості, у кожному селі створювали по декілька гуртків 

лікнепу.  

У галузі освіти робота проводилась в кількох напрямках: загальне 

охоплення початковим навчанням дітей шкільного віку (1-4 кл.); з 1949 року – 

загальнообов’язкове 7-річне навчання, формування педагогічних колективів, 

створення відповідної матеріально-технічної навчальних закладів та навчально-

методичного забезпечення предметів. 

Матеріали експозиції шкільного музею розповідають про роботу по 

ліквідації безграмотності серед дорослого населення села. На 1945 рік 146 

неписьменних жителів села переведені в малописьменні, а також про роботу 

початкової школи, заснованої 16 вересня 1940 року. Однією з перших 

керівників початкової школи була Марчук Ольга Тимофіївна, родом з 

Хмельницької області, яка в серпні 1947 року після закінчення Хотинського 

педучилища отримала направлення на роботу в школу села Ставчани. Однією з 

перших вчителів школи була і Маньківська Ольга Тимофіївна. 

Починаючи з 1949 року школу поступово переводили на семирічний цикл 

навчання, а в 1951 році відбувся 1-й випуск семирічної школи. Умови для 

навчання сільських дітей були важкими: приміщення було не пристосованим, 

всього три невеличких кімнати, класи переповнені, по 45-48 учнів у класі, 

школа працювала у дві зміни. До 1951 року навчання проводилось і по 

сільських хатах. Місцевих вчительських кадрів не було, вчительський колектив 

в основному складався з вчителів, які працювали за направленням, більшість з 

них – уродженці східних та центральних районів України. 

А 5 грудня 1990 року силами державних будівельних організацій та 

жителів села, при сприянні місцевого колгоспу та сільської Ради, завершено 

будівництво нового типового приміщення сільської школи. 

Стаття 1.2.3.  

1. Територія громади займає площу 129,5 тис. кв. км. 

2. Населення громади становить біля 12717 осіб, в тому числі по населеним 

пунктам: 

2.1. Недобоївці -2965 осіб; 

2.2. Долиняни - 1319 осіб; 

2.3. Ставчани - 1363 осіб; 

2.4. Керстенці - 1161 осіб; 

2.5. Владична -1579 осіб; 

2.6. Ширівці -1600 осіб; 

2.7. Зарожани - 2730 осіб. 
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3. Щільність 98 осіб/км.кв. 

4. Розподіл постійного населення за статтю: 

4.1. Чоловіки - 5852 осіб, що складає 48,02% до загальної кількості населення; 

4.2. Жінки - 6865 осіб, що складає 53,98% до загальної кількості населення. 

5. Розподіл постійного населення за віком: 

5.1. Від 0 до 5 років -576 осіб; 

5.2. Від 5 до 6 років -182 осіб; 

5.3. Від 6 до 18 років -1511 осіб; 

5.4. Від 18 до 60 років -6597осіб; 

5.5 Від 60 років -3184 осіб. 

 6. Демографічний стан територіальної громади постійно змінюється.  

 7. Гідрографічна сітка територій громади представлена ставками населених 

пунктів громади та технічними водоймами. 

 8. Площа лісового фонду становить 498,5 га. Ліси змішані. 

 9. Площа земель сільськогосподарського призначення складає 5138,08 га 

 10. Площа земель запасу складає 18,9618 га. 

 11.  На території громади є родовища каменю. 

Стаття 1.2.4.  

1. Рішенням Ради за погодженням із жителями населених пунктів громади 

на її території можуть утворюватися функціональні зони – територіальні зони зі 

спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). 

Відповідне подання (пропозицію) вносять до Ради міський (селищний, 

сільський) Голова, виконавчий комітет ради або члени Територіальної громади 

у порядку місцевої ініціативи. 

2. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом 

встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального 

призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання 

земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій, 

затверджених Радою, які передбачають:  

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність 

забудови;  

2) вимоги до утримання будинків і споруд;  
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3) вимоги до впорядкування доріг та під’їздів, місць паркування 

транспортних засобів;  

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної 

інфраструктури;  

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;  

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, 

санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні 

та інші);  

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства 

України 

Стаття 1.2.5.  

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація 

як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється 

відповідно до Конституції України та законів України і інших нормативно-

правових актів з даного питання. 

Стаття 1.2.6.  

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів громади – 

територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, мікрорайонів, проспектів, 

бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – 

здійснюються Радою з врахуванням думки членів Територіальної громади – 

жителів відповідного села, у порядку встановленому Радою.  

2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як 

правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної 

справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення 

пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, 

видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, 

утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з 

урахуванням думки жителів відповідного села.  

4. При прийнятті рішень Радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та 

подій, пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами 

громади.  

5. Назви територіальним об’єктам міста даються українською мовою з 

дотриманням норм українського правопису.  
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Глава 1.3. Правова основа Статуту 

Стаття 1.3.1.  

1. Статут затверджується рішенням Ради. Статут приймається Радою 2/3 

голосів від загального складу депутатів Ради. Він підлягає реєстрації в 

установленому порядку і набуває чинності з моменту його державної 

реєстрації. 

2. Проект Статуту підлягає громадському обговоренню в усіх населених 

пунктах Територіальної громади. Після обговорення в населених пунктах 

громади, проект Статуту підлягає громадському слуханню. 

3. Статут діє в просторових межах Територіальної громади.  

Стаття 1.3.2.  

1. Статут має найвищу юридичну силу по відношенню до всіх інших актів, 

які приймаються в системі місцевого самоврядування Територіальної громади, 

за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом.  

2. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та 

їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають 

застосуванню і виконанню.  

Стаття 1.3.3.  

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, 

указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України та іншим 

нормативно-правовим документам з даного питання. 

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам 

України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України 

діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили. 

Стаття 1.3.4.  

1. Правові акти органів міського самоврядування Територіальної громади та 

їхніх посадових осіб, що суперечать цьому Статуту, не підлягають 

застосуванню і виконанню. 

Стаття 1.3.5.  

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Радою. 

2. Рішення Ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 

більшістю депутатів від загального складу Ради.  

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до Ради 

групою депутатів Ради (не менш як 2/3 від загальної кількості депутатів), 
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міським (селищним, сільським) Головою або членами Територіальної громади у 

порядку місцевої ініціативи. 

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у 

відповідність до положень Конституції України та законів України, указів 

Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться Радою 

за пропозицією міського (селищного, сільського) Голови у двомісячний термін 

після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До 

внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які 

суперечать зазначеним актам законодавства, не діють. 

Глава 1.4. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів та посадових 

осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями, 

іншими територіальними громадам. 

Стаття 1.4.1.  

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб Територіальної громади з 

органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію 

громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою 

забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного 

розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади 

завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах Територіальної громади.  

2. Органи і посадові особи Територіальної громади здійснюють самоврядні 

повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої 

влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб 

Територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних 

повноважень, або регламентувати їхню діяльність.  

3. Органи і посадові особи Територіальної громади підконтрольні 

відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих 

законом окремих повноважень органів виконавчої влади.  

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної громади з 

органами виконавчої влади відповідає сільський голова, перший заступник 

сільського голови та заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів. 

5. Надання переваг, чи встановлення обмежень для діяльності політичних 

партій, громадських організацій та інших об’єднань громадян в межах території 

юрисдикції ради не допускається. 

 

Стаття 1.4.2. 

1. Органи і посадові особи Територіальної громади сприяють місцевим 

органам судової влади, прокуратури та інших правоохоронних органів в їхній 
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діяльності, можуть надавати, в передбачених законодавством випадках, 

допомогу у здійсненні їхніх повноважень.  

2. Сільський голова, або за його дорученням інша посадова особа, 

відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб Територіальної 

громади з органами судової влади і прокуратури та здійснює представництво 

громади, ради та її виконавчих органів на підставі Довіреності.  

Стаття 1.4.3.  

1. Взаємовідносини органів і посадових осіб Територіальної громади з 

підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на її території, 

базуються на суворому дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів 

господарської діяльності і визначаються формою власності підприємств, 

установ і організацій, джерелами фінансування і характером їхньої діяльності. 

2. По відношенню до підприємств, установ і організацій, що перебувають у 

комунальній власності Територіальної громади, відповідні органи і посадові 

особи Територіальної громади здійснюють такі функції :  

- утворюють, реорганізують та ліквідують комунальні підприємства, 

установи і організації громади в інтересах Територіальної громади у порядку, 

визначеному чинним законодавством;  

- призначають та звільняють з посади їхніх керівників: 

- визначають цілі, функції, організаційні форми і порядок діяльності та 

затверджують Статути створюваних ними підприємств, установ і організацій;  

- встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, 

економічно обґрунтовані ціни та тарифи на продукцію і послуги комунальних 

підприємств;  

- приймають, у визначених законодавством межах, рішення про 

відчуження об’єктів комунальної власності, передачу їх в оренду чи концесію, а 

також рішення щодо переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають 

приватизації ; 

- приймають рішення про передачу іншим органам окремих повноважень 

щодо управління майном, яке належить до комунальної власності 

Територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їхнього 

здійснення; 

- приймають рішення про спільне з іншими територіальними громадами 

використання об’єктів комунальної власності для задоволення спільних потреб 

у порядку співробітництва територіальних громад; 
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- вирішують відповідно до законодавства питання про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 

іноземними інвестиціями; 

- контролюють ефективність і законність використання майна комунальних 

підприємств, установ і організацій в порядку, визначеному чинним 

законодавством і цим Статутом.  

3. З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у 

комунальній власності громади, органи і посадові особи Територіальної 

громади будують свої відносини на договірній основі. При цьому, органи і 

посадові особи Територіальної громади в межах своїх повноважень, визначених 

законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо:  

- надання пільг по місцевих податках та зборах категоріям підприємств, 

установ і організацій, діяльність яких має важливе значення для соціально-

економічного і культурного розвитку громади, її населених пунктів;  

- надання згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної 

сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;  

- встановлення, відповідно до чинного законодавства, норм та правил 

ведення ними господарської діяльності з питань, що стосуються екологічної 

безпеки та соціально-економічного і культурного розвитку громади;  

- розміщення замовлень на проведення робіт і надання послуг по 

благоустрою території громади, її населених пунктів, обслуговування 

населення, будівництва та ремонту комунального житла, нежитлових будівель, 

що знаходяться у комунальній власності громади, виробництва продукції та 

виконання інших робіт за рахунок бюджетних коштів Територіальної громади 

або залучених коштів підприємств, установ та організацій;  

- надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території 

громади нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення 

побутових відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 

чинними нормативами включає територію громади або її частину. 

Стаття 1.4.4. 

1. Взаємовідносини Територіальної громади, її органів і посадових осіб з 

іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами 

базуються на принципах добросусідства, солідарності та взаємної вигоди. 

2. Територіальна громада, її органи місцевого самоврядування і їх посадові 

особи можуть брати участь у міжмуніципальному та міжнародному 

співробітництві. 

Глава 1.5. Планування розвитку Територіальної громади 
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Стаття 1.5.1. 

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення її 

сталого розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, 

максимального задоволення інтересів членів Територіальної громади різного 

віку і статті здійснюється планування розвитку громади.  

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується 

шляхом прийняття Радою відповідних програм, зокрема програми DOBRE, 

інших програм з порушеного питання та актів:  

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;  

2) Стратегії місцевого розвитку Територіальної громади ;  

3. На виконання Генерального плану розвитку населених пунктів громади та 

Стратегії місцевого розвитку Територіальної громади (далі – Стратегічний 

план) Радою приймаються трирічні Плани соціально-економічного та 

культурного розвитку громади.  

Стаття 1.5.2. 

1. Генеральний план розвитку населених пунктів громади (далі – 

генеральний план) – це основний документ містобудівного планування, який 

визначає довгострокову політику Ради щодо розвитку, планування, забудови та 

іншого використання території населених пунктів громади з урахуванням як 

історичних традицій забудови, збереження та відновлення історичних центрів, 

так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.  

2. Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України 

про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.  

3. Генеральний план затверджується рішенням Ради лише після 

проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) 

у кожному з населених пунктів громади, у порядку, встановленому 

законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями 

Ради.  

Стаття 1.5.3.  

1. Планування соціально-економічного та культурного розвитку громади 

передбачає:  

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її 

населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних 

тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними 

тенденціями розвитку;  
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2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної 

сфери, культурного розвитку;  

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного 

та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;  

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на 

плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та 

культурних проблем Територіальної громади; 

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів 

їхнього виконання з урахуванням фінансових та інших ресурсів громади; 

6) застосування гендерних підходів. 

Вимоги до застосування гендерних підходів під час планування соціально-

економічного та культурного розвитку громади визначаються законодавчими 

актами України, а також Положенням, що затверджується Недобоївською 

сільською радою. 

Стаття 1.5.4. 

1. Стратегічний план передбачає планування соціально-економічного та 

культурного розвитку громади, її населених пунктів на період не менше двох 

каденцій повноважень Ради.  

2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 3 (три) 

роки та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним 

планом, із застосуванням гендерних підходів.  

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-

економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів на 

плановий період та систему заходів органів і посадових осіб Територіальної 

громади з їх реалізації із зазначенням термінів виконання, виконавців та 

ресурсів. При розробленні стратегії розвитку громади враховуються положення 

цього статуту щодо ощадливого та ефективного використання ресурсів 

територіальної громади. 

4. Розроблення стратегії розвитку здійснюється відкрито за участі науковців, 

підприємців, активістів громади, громадських та інших неприбуткових 

організацій.  

5. Проект стратегії розвитку територіальної громади, перед його розглядом 

сільською Радою, проходить обов’язкову процедуру обговорення на 

громадських слуханнях, що ініціюються відповідно до цього статуту сільським 

головою, чи іншими суб’єктами, визначеними статутом, якщо сільський голова 

не забезпечує проведення такого обговорення. 

6. Стратегія розвитку громади готується таким чином аби забезпечити 

збалансований розвиток усіх поселень громади, не допустити руйнування 

навколишнього природного середовища та має враховувати положення 
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стратегії розвитку Чернівецької області в цілому та інших планувальних 

документів, ухвалених на обласному/районному рівнях. 

7. З метою застосування гендерних підходів до планування соціально-

економічного та культурного розвитку громади можуть залучатися 

представники громадських об’єднань, що працюють у сфері забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та/або репрезентують різні групи 

жінок і чоловіків, ініціативних груп, а також міжнародні та незалежні 

національні експерти, у тому числі такі, співпраця з якими здійснюється у 

рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, у встановленому 

законодавством порядку. 

Стаття 1.5.5. 

1. Основною умовою визначення цілей у плануванні соціально-економічного та 

культурного розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб 

членів і членкинь Територіальної громади із врахуванням засад сталого 

розвитку.  

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування 

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого 

самоврядування Територіальної громади 

Стаття 2.1.1. 

1. Організація та функціонування системи місцевого самоврядування 

Територіальної громади здійснюється відповідно до положень Конституції та 

законів України, а також цього Статуту.  

2. Система місцевого самоврядування Територіальної громади включає: 2.1. 

Територіальну громаду – внутрішні громади, які утворюють жителі та 

жительки населених пунктів громади; 

2.2. Раду – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє 

Територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами 

України; 

2.3. Сільського Голову, який є головною посадовою особою Територіальної 

громади; 

2.4. Виконавчі органи Ради (виконавчий комітет, відділи, сектори, служби, 

центри тощо); 

2.5. Старостів сіл по старостинським округам; 

2.6. Органи самоорганізації населення. 
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3. Розмежування повноважень між складовими системи місцевого 

самоврядування Територіальної громади здійснюється згідно із законом, цим 

Статутом та рішеннями, прийнятими на сесії Ради, які не можуть суперечити 

цьому Статуту. 

Стаття 2.1.2.  

1. Система місцевого самоврядування Територіальної громади організується 

та функціонує на принципах, передбачених Конституцією України та Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

2. У своїй діяльності складові системи місцевого самоврядування 

Територіальної громади додатково дотримуються таких принципів:  

- ефективності - рішення, що готуються чи ухвалюються ними мають бути 

максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень;  

- сталості - використання ресурсів Територіальної громади не може 

шкодити наступним поколінням;  

- екологічності - при прийнятті рішення має забезпечуватися його 

мінімальний негативний вплив на навколишнє природне середовище;  

- системності - кожне рішення розглядається у взаємозв’язку з іншими 

рішеннями в просторі та часі;  

- відкритості - рішення готуються та розглядаються відкрито, не може бути 

жодного рішення, закритого для громадськості;  

- громадської участі - підготовка проектів та прийняття рішень, особливо 

тих, що стосуються планування та використання ресурсів громади має 

відбуватись за умови широкого громадського обговорення та врахування 

інтересів Територіальної громади; 

- міжнаціональної єдності; 

- мовної та міжконфесійної толерантності; 

- взаємоповаги; 

- недискримінації; 

- забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. 

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве 

самоврядування 

Стаття 2.2.1. 

1. Територіальна громада – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, 

основний носій його функцій і повноважень. Вона може вирішувати на 
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території громади будь-яке питання, що віднесене Конституцією та законами 

України до питань місцевого значення, за винятком тих, які, відповідно до 

принципу субсидіарності, вирішуються органами місцевого самоврядування 

районного та обласного територіальних рівнів. 

2. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування 

безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування та 

органи самоорганізації населення. 

Стаття 2.2.2. 

1. Членами та членкинями Територіальної громади є громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, які відповідно до вимог Закону України 

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», 

інших актів законодавства України зареєстрували своє місце проживання в 

населених пунктах громади. 

2. Реєстрація осіб, які постійно чи тимчасово проживають у населених 

пунктах громади, здійснюється у порядку, визначеному чинним 

законодавством. Органи Територіальної громади здійснюють облік осіб, які 

зареєстровані на території громади та ведуть відповідні бази даних за 

головними категоріями населення (виборці, діти дошкільного віку, школярі, 

працездатне населення, тощо).  

Стаття 2.2.3.  

1. Структурними елементами Територіальної громади є внутрішні громади, 

членами яких є жителі населених пунктів, крім адміністративного центру 

громади. 

2. Внутрішні громади безпосередньо беруть участь у вирішенні питань, 

віднесених законом до відання Територіальної громади, її органів та посадових 

осіб шляхом використання форм прямої демократії: загальні збори, громадські 

слухання, місцеві ініціативи тощо. 

3. Інтереси членів та членкинь кожної з внутрішніх громад в органах 

місцевого самоврядування Територіальної громади представляють староста 

відповідного села, депутати Ради, обрані у відповідних виборчих округах. 

4. Інтереси членів та членкинь внутрішніх громад в органах державної 

влади представляють органи та посадові особи Територіальної громади. 

Стаття 2.2.4. 

1. Територіальна громада є учасником цивільних, господарських відносин 

та може набувати статусу юридичної особи публічного права. 
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2. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності, володіє, 

користується та розпоряджається майном комунальної власності. 

3. Територіальна громада обирає Раду та Голову громади, а також формує 

об’єкти комунальної власності. 

4. Органи місцевого самоврядування територіальної громади є суб’єктами 

фінансово-кредитних та цивільно-правових відносин у межах, визначених 

законодавством. 

Стаття 2.2.5.  

1.До компетенції Територіальної громади входять:  

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється 

на місцевому референдумі;  

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади.  

2. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади, встановлюється відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з 

врахуванням положень статті 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, 

а саме: «Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право 

вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і 

вирішення якого не доручене жодному іншому органу».  

3. До безпосередньої компетенції Територіальної громад не входять питання 

щодо:  

1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної 

влади, що поширюють свою юрисдикцію на територію громади (Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, органів судової влади 

тощо);  

2) прийняття рішень з питань, віднесених, відповідно до принципу 

субсидіарності, до компетенції Чернівецької обласної та Дністровської 

районної рад;  

3) прийняття рішень з питань щодо місцевого бюджету, місцевих податків і 

зборів, встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, обрання, 

призначення і звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади (за винятком Голови громади та старост), інших 

працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, 

установ і організацій у населених пунктах громади;  
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4) прийняття рішень в частині делегованих законом повноважень органів 

виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів Ради. 

Глава 2.3. Права та обов’язки членів та членкинь Територіальної громади 

Стаття 2.3.1. 

1. Членам та членкинями Територіальної громади гарантується право участі 

у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених законом до відання 

громади та її органів. 

2. За обсягом муніципальної право та дієздатності члени та членкині 

Територіальної громади поділяються на дві категорії : 

а) повноправні члени та членкині Територіальної громади: громадяни України – 

жителі та жительки населених пунктів громади, які відповідно до Конституції 

України та Закону України «Про місцеві вибори» мають активне виборче право. 

Зазначені особи володіють муніципальною право та дієздатністю в повному 

обсязі; 

б) члени та членкині Територіальної громади з обмеженою муніципальною 

право та дієздатністю: жителі та жительки населених пунктів громади, які є 

іноземцями, особами без громадянства; неповнолітні громадяни України; 

громадяни України, яких визнано судом недієздатними або такі, що 

перебувають на строковій військовій службі чи відбувають покарання в місцях 

позбавлення волі. Обмеження муніципальної право та дієздатності цих членів 

Територіальної громади полягають у позбавленні їх права участі у місцевих 

виборах, місцевих референдумах, загальних зборах громадян за місцем 

проживання, права займати посади в органах місцевого самоврядування 

Територіальної громади. 

3. Особи, які відповідно до вимог Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інших актів 

законодавства України не зареєстрували своє місце проживання в населених 

пунктах громади, але які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на 

території громади, працюють на території громади, ведуть іншу діяльність, 

пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету Територіальної громади, 

користуються усіма правами членів та членкинь Територіальної громади, окрім 

активного виборчого права, права участі у місцевих референдумах, загальних 

зборах громадян за місцем проживання.  

Рішенням органів місцевого самоврядування Територіальної громади для цієї 

категорії осіб може встановлюватись право користування інфраструктурою 

населених пунктів громади, а також порядок отримання соціальних, освітніх, 

медичних та інших послуг на рівних умовах з членами Територіальної громади.  
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4. Права членів та членкинь Територіальної громади, окрім активного 

виборчого права, права участі у місцевих референдумах, права участі у 

загальних зборах громадян за місцем проживання з вирішальним голосом, 

надаються також Почесним громадянам Територіальної громади незалежно від 

місця їхнього проживання, а також, за рішенням Ради – особам, які не є 

членами Територіальної громади, але отримали у відповідності із Законом 

України «Про закордонних українців» статус закордонного українця або мають 

значні, офіційно визнані заслуги перед Територіальною громадою або її 

внутрішніми громадами. 

Стаття 2.3.2.  

1. Основні права членів та членкинь територіальної громади передбачені 

Конституцією та законами України. Крім них члени Територіальної громади 

мають права на:  

1) забезпеченість якісною питною водою;  

2) якісне електропостачання;  

3) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, 

прибудинкових територій та під’їздів будинків у населених пунктах громади; 

4) забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так 

і зовнішнім;  

5) розгалуженість і якість доріг;  

6) освітленість вулиць у темну пору доби;  

7) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у нічну пору;  

8) ефективну систему безпеки громадян та захисту їхнього майна (боротьба 

зі злочинністю; охорона громадського порядку, попередження та ліквідація 

наслідків стихійного лиха); 

9) наявність умов для своєї зайнятості;  

10) доступність та якість медичних послуг відповідно до медичних 

державних стандартів;  

11) доступність та якість освітніх послуг відповідно до освітніх державних 

стандартів;  

12) ефективну систему надання побутових послуг;  

13) доступність та якість мобільного зв’язку та інтернет-мереж;  

14) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;  
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15) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, будинки культури, 

кінотеатри, тощо); 

16) вільний доступ до усіх природних об’єктів та угідь в межах громади – 

лісів, берегів рік та озер тощо; 

17) персональний прийом до сільського голови, першого заступника сільського 

голови або заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів та її виконавчих органів з різного роду питань, віднесених до 

компетенції місцевого самоврядування; 

18) ініціювання проведення громадських робіт з упорядкування території 

громади; 

 

19) 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; 

20) направлення індивідуальних та колективних звернень (скарги, заяви, 

пропозиції) органам і посадовим особам сільської ради, одержувати на них 

відповіді у встановлені законом терміни, тощо. 

Зазначений перелік прав членів Територіальної громади не є вичерпним.  

2. У своїй діяльності, з метою задоволення потреб членів Територіальної 

громади, органи місцевого самоврядування та їхні посадові особи, комунальні 

підприємства, установи та організації керуються політикою якості, яка 

затверджується Радою відповідно до міжнародних стандартів якості.  

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади реалізують 

власні та делеговані Законом повноваження на основі дотримання соціальних 

та інших стандартів і нормативів, затверджених державою.  

4. Порядок реалізації членами та членкинями Територіальної громади прав 

на безоплатний доступ до отримання соціальних, освітніх, медичних, інших 

послуг визначається законодавством України та рішеннями Ради.  

5. Рада, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей 

місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів та 

членкинь територіальної громади, може встановлювати для них загалом або для 

їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, 

багатодітних сімей, вимушених переселенців, учасників АТО тощо) пільгові 

умови користування інфраструктурою населених пунктів громади, надання 

житлово-комунальних послуг, оподаткування та ін.  

6. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом пільгового 

користування соціальною, комунальною інфраструктурою населених пунктів, 
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Рада може запроваджувати «Посвідчення (картку) члена/членкині 

Недобоївської територіальної громади». 

Стаття 2.3.3. 

1. Права і обов`язки членів та членкинь територіальної громади 

взаємопов`язані. Наявність прав породжує необхідність виконання 

громадянами Територіальної громади обов`язків щодо Територіальної громади 

в цілому, внутрішніх громад чи інших членів та членкинь Територіальної 

громади.  

2. Територіальна громада безпосередньо та через створенні нею органи створює 

умови необхідні для вільного розвитку особистості кожного із членів та 

членкинь територіальної громади. 

 

3. Територіальна громада заохочує своїх членів та членкинь до активної участі 

в управління громадою та у її розвитку.  

 

4. Основні обов’язки членів та членкинь Територіальної громади 

передбачені Конституцією та законами України. Окрім них, на членів та 

членкинь Територіальної громади покладаються обов’язки щодо:  

1) збереження та розвитку традицій, звичаїв та особливостей Територіальної 

громади, населених пунктів, шанобливого ставлення до їхньої історії, до 

об’єктів історико-культурної спадщини;  

2) сприяння сталому розвитку громади та її населених пунктів;  

3) толерантного ставлення до усіх членів та членкинь Територіальної 

громади незалежно від їхньої статті, віку, етнічного походження, 

віросповідання, політичних переконань тощо;  

4) сприяння реалізації права членів та членкинь Територіальної громади на 

задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, 

економічних, культурно-духовних потреб та потреб безпеки;  

5) бережливого ставлення до зелених насаджень, природних об’єктів, усього 

довкілля території громади; 

6) ) виховання своїх дітей на принципах місцевого патріотизму, любові до 

малої батьківщини, збереження та примноження місцевих традицій, 

дотримання здорового способу життя; 

7) дбання про збереження традицій територіальної громади та про їх передачу 

майбутнім поколінням; 

8) своєчасного та в повного обсягу сплати податків, зборів та інші обов’язкових 

платежів, оплачувати комунальні послуги, роботи і товари, надані 
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комунальними підприємствами громади відповідно до рішень сільської ради та 

договорів з постачальниками послуг, робіт та товарів. 

5. Перелік обов’язків не є вичерпним. 

6. Не виконання обов’язків, визначених цією статтею є підставою для 

громадського осуду або накладення адміністративних чи інших стягнень 

(покарань) в порядку, визначеному законами України. 

 

7. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати 

права і свободи членів та членкинь Територіальної громади. Особи, винні у 

порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності 

відповідно до чинного законодавства України.  

Стаття 2.3.4.  

1. З метою захисту прав і свобод членів та членкинь Територіальної 

громади, їх окремих категорій (пенсіонери, інваліди, ветерани війни, 

репресовані, національні меншини, вимушені переселенці, учасники АТО, 

тощо) рішенням Ради може бути запроваджено інститут громадського 

Уповноваженого Територіальної громади з питань захисту їхніх прав (далі - 

Муніципальний омбудсмен).  

2. Повноваження Муніципального омбудсмена визначаються «Положенням 

про Муніципального омбудсмана», яке затверджується Радою. 

3. З метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у 

віці від 14 років до 18 років) рішенням Ради може бути запроваджено інститут 

громадського Уповноваженого Територіальної громади з прав дітей і підлітків 

(далі - Дитячий омбудсмен).  

4. Повноваження Уповноваженого з прав дітей і порядок його призначення 

визначається «Положенням про Дитячого омбудсмена», яке затверджується 

Радою з рахуванням таких пріоритетних напрямів його діяльності: 

1) експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади щодо дотримання прав дітей і підлітків;  

2) ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та 

дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України щодо 

дотримання прав дітей та підлітків; 

3) забезпечення широкої поінформованості членів та членкинь 

Територіальної громади про права дитини через установи освіти, відповідні 

громадські організації та засоби масової інформації ;  

4) моніторинг стану дотримання на території громади прав дітей та 

підлітків, виявлення фактів порушень їхніх прав в сім’ях, дитячих будинках, 
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школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів щодо їх припинення 

відповідно до законодавства України;  

5) надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом 

звернення до органів виконавчої влади та правоохоронних органів відповідно 

до їхньої компетенції тощо.  

5. Виконавчі органи Ради створюють умови для діяльності Муніципального та 

Дитячого омбудсменів у порядку, встановленому відповідними положеннями, 

затвердженими Радою.  

Глава 2.4. Форми участі членів та членкинь Територіальної громади у 

здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади. 

Стаття 2.4.1. 

1. Участь членів Територіальної громади у здійснені місцевого 

самоврядування реалізується у формах, визначених Конституцією та законами 

України та цим Статутом. 

2. На території громади створюються необхідні умови для розвитку 

партисипаторної демократії (демократії участі), активного залучення членів та 

членкинь Територіальної громади до участі у плануванні розвитку території, в 

тому числі економічного та соціального, до розроблення заходів із довкілля та 

охорони навколишнього середовища, у розробці та прийнятті рішень з питань, 

вирішення яких віднесено Конституцією та законами України до компетенції 

територіальних громад та їхніх органів, у контролі за діяльністю органів 

місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їхніх 

посадових осіб. 

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні 

посадові особи враховують пропозиції членів та членкинь Територіальної 

громади щодо вдосконалення системи муніципального управління, соціально-

економічного та культурного розвитку, охорони навколишнього середовища та 

благоустрою забезпечення прав та виконання обов’язків членів та членкинь 

Територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення. 

4. Будь-які обмеження права членів та членкинь Територіальної громади на 

участь у місцевому самоврядуванні залежно від їхньої раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, за мовними або іншими ознаками 

забороняються. 

Стаття 2.4.2. 

1. Формами участі членів Територіальної громади у вирішенні питань місцевого 

значення є: 
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- місцеві вибори; 

- місцевий референдум; 

- загальні збори членів Територіальної громади; 

- громадські слухання; 

- місцеві ініціативи; 

- органи самоорганізації населення; 

- індивідуальні та колективні петиції; 

- консультативно-дорадчі органи (громадські ради); 

- участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських 

організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших 

неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого 

самоврядування в Територіальній громаді;  

- інші не заборонені законом форми безпосередньої участі членів та 

членкинь Територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, 

встановлені рішенням Ради.  

Глава 2.5. Місцеві вибори 

 Стаття 2.5.1. 

1. Повноправні члени та членкині Територіальної громади на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь 

у вільних виборах: 

- сільського Голови; 

- депутатів Ради; 

Стаття 2.5.2. 

1. Порядок реалізації виборчого права членами Територіальної громади на 

місцевих виборах встановлюється законодавством України.  

Глава 2.6. Місцевий референдум  

Стаття 2.6.1. 

1. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами 

Територіальної громади питань, віднесених Конституцією, законами України 

до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.  

2. Участь у місцевому референдумі приймають лише повноправні члени 

Територіальної громади. 
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3. Види, порядок ініціювання, призначення та проведення місцевих 

референдумів визначається законом. 

Стаття 2.6.2. 

1. Предметом місцевого референдуму може бути питання місцевого 

значення, віднесене до відання Територіальної громади та її органів. 

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, 

визначаються законом.  

3. Питання, що виносяться на місцевий референдум, не повинні призводити 

до порушення рівноправності, громадської злагоди в Територіальній громаді, 

обмежувати або скасовувати права і свободи членів Територіальної громади або 

їх окремих категорій. 

 Стаття 2.6.3. 

1. Місцевий референдум вважається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло 

участь більше половини повноправних членів та членкинь Територіальної 

громади. Якщо місцевий референдум визнано таким, що не відбувся, рішення з 

питання, що виносилося на місцевий референдум, приймає Рада. 

2. Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувало більше половини членів та членкинь Територіальної громади, 

які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і 

«проти», вважається, що питання, яке було винесене на референдум, вирішене 

негативно.  

3. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно 

виноситися на референдум не раніше, ніж через два роки.  

4. Рішення місцевого референдуму і результати голосування 

оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом 

Ради. 

5. Рішення місцевого референдуму, крім консультативного, мають найвищу 

юридичну силу по відношенню до актів органів місцевого самоврядування 

громади та їхніх посадових осіб.  

6. Якщо для реалізації рішення місцевого референдуму потрібне прийняття 

іншого правового акта, орган місцевого самоврядування Територіальної 

громади, до компетенції якого належить це питання, зобов’язаний прийняти 

такий акт невідкладно (не пізніше, ніж на найближчих сесіях Ради або засіданні 

її виконавчого комітету).  

Глава 2.7. Загальні збори членів та членкинь Територіальної громади 

Стаття 2.7.1. 
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1. Члени та членкині Територіальної громади для спільного публічного 

обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що 

стосуються загальних інтересів усієї Територіальної громади, або питань, що 

мають важливе значення для внутрішніх громад або жителів і жительок певної 

частини населеного пункту громади, проводять загальні збори членів та 

членкинь Територіальної громади (далі - загальні збори), збори жителів і 

жительок населених пунктів громади, жителів мікрорайонів, вулиць, кварталів, 

будинків тощо.  

2. Ініціювання, організація та проведення загальних зборів, норми 

представництва регламентуються законом та Положенням про загальні збори 

членів та членкинь Територіальної громади, яке затверджується Радою. 

3. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:  

1) інформування членів та членкинь Територіальної громади про прийняті 

Радою та її виконавчими органами рішення, стан їх виконання, а також 

виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять 

громадський інтерес для всіх членів Територіальної громади або її частини;  

2) заслуховування інформації сільського голови, сільського старости, 

керівників виконавчих органів Ради, звітів керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до комунальної власності Територіальної громади, в 

частині питань, порушених жителями та жительками населених пунктів 

громади, жителів мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку тощо;  

3) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, схвалення 

положень про них, внесення змін і доповнень до положень, вирішення питань 

про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення 

тощо;  

4) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади щодо включення до переліку об’єктів комунальної 

власності підприємств, установ та організацій, їхніх структурних підрозділів та 

інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони 

мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і 

соціально-культурних потреб населених пунктів громади або жителів 

відповідної території;  

5) запровадження добровільного самооподаткування;  

6) розгляд і внесення жителями та жительками населених пунктів громади 

пропозицій до Ради щодо найменування, перейменування населених пунктів, 

вулиць, площ тощо, встановлення пам’ятників тощо в межах цих населених 

пунктів.  
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Цей перелік питань, віднесених до відання загальних зборів громадян, не є 

вичерпним і може бути доповнений рішенням Ради.  

4. Загальні збори Територіальної громади або жителів і жительок 

адміністративного центру громади скликаються Головою громади за власною 

ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, 

що діє на території громади або за пропозицією ініціативної групи членів та 

членкинь Територіальної громади за місцем проживання.  

5. Збори членів та членкинь територіальної громади – жителів і жительок 

населеного пункту Територіальної громади, що не є її адміністративним 

центром, скликаються сільським Головою або відповідним старостою. 

6. Збори членів та членкинь Територіальної громади – жителів і жительок 

вулиці, кварталу, будинків, тощо, скликаються відповідним органом 

самоорганізації населення (комітетом вуличним, квартальним, будинковим 

комітетом, тощо) або ініціативною групою громадян. 

7. Рішення про скликання загальних зборів доводиться до відома членів та 

членкинь Територіальної громади, які проживають у відповідному населеному 

пункті або на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із 

зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які 

передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності 

населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх 

проведення.  

8. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше 

половини повноправних членів та членкинь Територіальної громади, які 

проживають у відповідному населеному пункті або на відповідній території , а 

у разі скликання конференції представників – не менш як двох третин обраних 

делегатів, якщо інше не передбачено законами України.  

Стаття 2.7.2.  

1. За результатами загальних зборів складається протокол, який 

підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів додаються 

матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії. 

Сільська рада забезпечує розміщення сканованого протоколу загальних зборів з 

усіма додатками на офіційному веб-сайті ради відповідно до Рішення ради, 

яким затверджено дане питання. 

2. З розглянутих питань загальні збори приймають рішення. Рішення 

загальних зборів приймаються більшістю голосів членів та членкинь 

Територіальної громади, які присутні на загальних зборах, відкритим 

голосуванням. Рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів. 
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3. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання старостою 

відповідного населеного пункту громади, органами самоорганізації населення, 

що розташовані у відповідному населеному пункті громади або на відповідній 

території або іншими посадовими особами, щодо яких віднесено дане питання. 

Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для 

Територіальної громади, але віднесені до повноважень органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади, мають рекомендаційний характер.  

Глава 2.8. Громадські слухання 

Стаття 2.8.1. 

1. Громадські слухання є формою участі членів та членкинь Територіальної 

громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування Територіальної громади та у контролі за діяльністю органів 

місцевого самоврядування.  

2. Громадські слухання поділяються на:  

1) загальні – громадські слухання, предметом яких є інтереси всіх членів і 

членкинь Територіальної громади;  

2) місцеві – громадські слухання щодо окремої частини Територіальної 

громади (населеного пункту, кварталу, вулиці тощо).  

3. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів та членкинь 

Територіальної громади із сільським головою, депутатами Ради, посадовими 

особами органів місцевого самоврядування Територіальної громади, 

старостами, під час яких члени та членкині Територіальної громади можуть 

заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо вирішення 

питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.  

4. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів 

проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, 

представників профільних, щодо предмету слухань, комісій Ради та її 

виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і 

організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів Ради, сільського 

Голови, старости та інших посадових осіб, звітування яких є предметом 

громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути 

підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не 

відбулися. 

5. На громадські слухання можуть бути запрошені: 

- народні депутати України; 

- депутати районної, обласної рад; 
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- представники органів виконавчої влади; 

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території громади; 

- експерти з питань, що є предметом громадських слухань, в тому числі 

іноземні; 

-  інші особи. 

Стаття 2.8.2. 

1. Основними засадами громадських слухань у Територіальній громаді є: 

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та 

обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій; 

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських 

слуханнях; 

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен член 

Територіальної громади, що живе на відповідній території, може взяти участь у 

громадських слуханнях; 

- вся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, 

підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них 

рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування Територіальної 

громади та їхніх посадових осіб, прийняті за результатами розгляду питань, що 

становили предмет слухань, розміщуються на офіційних веб-сайтах органів 

місцевого самоврядування Територіальної громади у спеціальному розділі 

(«Громадська участь» тощо), можуть поширюватись в місцевих ЗМІ та іншими 

способами, відповідно до вимог цього Статуту; 

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення 

громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників 

засобів масової інформації щодо їх висвітлення; 

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому 

числі передвиборчої агітації. 

Стаття 2.8.3. 

1. Предметом громадських слухань може бути:  

1) обговорення проектів нормативно-правових актів Ради, її виконавчих 

органів, Голови громади та внесення пропозицій щодо їх прийняття;  

2) обговорення проектів та програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, проекту бюджету Територіальної громади на наступний рік, інших 
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проектів документів планування розвитку територіальної громади та її 

населених пунктів та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним 

органам місцевого самоврядування Територіальної громади;  

3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших 

значимих для Територіальної громади або внутрішніх громад питань, внесення 

пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого 

самоврядування Територіальної громади;  

4) обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил 

забудови відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності».  

2. На загальні громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться 

проекти бюджету, ставок місцевих податків і зборів, комунальних тарифів, які 

затверджуються Радою, довгострокових програм соціально-економічного і 

культурного розвитку громади.  

3. Не можуть бути предметом громадських слухань:  

1) питання, не віднесені законодавством України до відання територіальних 

громад та їхніх органів;  

2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.  

Стаття 2.8.4.  

1. Право голосу на загальних громадських слуханнях мають усі повнолітні 

члени і членкині Територіальної громади, крім осіб, які визнані недієздатними 

за рішенням суду.  

2. Правом голосу на місцевих громадських слуханнях мають члени і 

членкині Територіальної громади, які постійно проживають на території 

відповідного населеного пункту громади, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.  

3. Процедурні питання реалізації права членів і членкинь Територіальної 

громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням про 

громадські слухання, яке затверджується Радою на розвиток положень цього 

Статуту. 

4.  Підготовка громадських слухань 

 

1. Протягом п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи секретар ради 

за погодженням з Ініціатором затверджує план проведення заходів з організації 

та провадження громадських слухань. 

2. План проведення заходів з організації та провадження громадських 

слухань повинен передбачати: 

1) створення дорадчого комітету з провадження громадських слухань; 



55 
 

2) створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, що 

виносяться на громадські слухання; 

3) календарний план проведення заходів з організації та провадження 

громадських слухань. 

3. Дорадчий комітет у кількості 5-10 осіб створюється розпорядженням 

сільського голови у складі: 

1) представників виконкому Ради, у тому числі посадової особи, яка 

відповідає за організацію підготовки та проведення громадських слухань; 

2) представників Ініціатора громадських слухань (за згодою); 

3) депутатів сільської ради (за згодою); 

4) представників громадських організацій (за згодою). 

4. Дорадчий комітет забезпечує підготовку проектів рекомендацій з 

питань, що виносяться на громадські слухання, та підготовку матеріалів для 

учасників слухань. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора 

громадських слухань. 

5. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим 

комітетом. 

6. За рекомендацією дорадчого комітету розпорядженням сільського 

голови для підготовки експертних висновків з питань, які виносяться на 

громадські слухання, може бути утворено одну чи кілька експертних груп. 

7. Виконавчий комітет Ради здійснює організаційне й матеріально-

технічне забезпечення роботи дорадчого комітету та експертних груп. 

8. Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація 

підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, 

сприяють проведенню громадських слухань і надають дорадчому комітету, на 

його прохання, необхідну інформацію та матеріали. 

9. Рішення та рекомендації дорадчого комітету оприлюднюються у тому 

ж порядку, що і рішення селищної ради. 

10. Організаційно-технічне забезпечення підготовки та проведення 

громадських слухань, у тому числі діяльності дорадчого комітету та експертних 

груп здійснюється виконавчим комітетом сільської ради. Фінансові витрати, 

пов’язані з їх підготовкою та проведенням, здійснюються з місцевого бюджету, 

або з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

5.  Провадження громадських слухань 

 

1. З урахуванням строків, встановлених цим Статутом, громадські 

слухання мають бути проведені у термін, що не перевищує двох місяців з дня 

реєстрації ініціативи щодо їх провадження. Слухання можуть бути відкладені 

на вимогу Ініціаторів, однак не більш як ще на один місяць. 

2. Час та місце провадження громадських слухань визначаються 

розпорядженням сільського голови після узгодження з дорадчим комітетом. 
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3. Про час та місце провадження громадських слухань повідомляють не 

пізніш трьох днів до їхнього провадження шляхом оголошення в доступних для 

громади місцях або в інший прийнятний спосіб. 

4. Провадить громадські слухання головуючий, яким є голова дорадчого 

комітету. 

5. На громадських слуханнях приймається регламент роботи, який 

обов’язково передбачає доповідь представника Ініціатора слухань, доповідь від 

дорадчого комітету або робочої групи, виступи від експертних груп. 

6. Під час громадських слухань не допускається розгляд питань та 

прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до їх 

порядку денного. 

7. Усі пропозиції учасників заносяться до протоколу громадських 

слухань, за ведення якого відповідає секретар слухань. 

8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку 

обирають учасники громадських слухань. 

9. Головуючий зобов’язаний надати слово представникам усіх груп, які 

висловили свою позицію під час роботи дорадчого комітету. При цьому 

головуючий має право перервати виступ, який не стосується теми слухань. 

10. За наявності різних проектів рекомендацій з одного й того ж питання з 

метою визначення рівня їх підтримки може провадитися рейтингове 

голосування, у якому беруть участь ті учасники слухань, що проживають на 

відповідній території, якої стосується це питання. 

  

5. Підписний лист - документ громадських слухань 

1. Підписний лист повинен містити такі дані: 

1) перелік питань, що виносяться на громадські слухання; 

2) прізвище, ім’я та по-батькові, дату народження домашню адресу та 

підпис члена територіальної громади на підтримку ініціативи. 

2. Підписні листи з підписами на підтримку ініціативи подаються 

Ініціатором до селищної ради разом з супровідним листом протягом 

п’ятнадцяти днів з дня отримання зразка підписного листа. 

Якщо впродовж зазначеного строку Ініціатори не зібрали необхідної 

кількості підписів, ініціатива вважається такою, що не відбулася. 

3. Секретар Ради має право перевірити достовірність підписів у поданому 

ініціативною групою підписному листі і вмотивовано у письмовій формі 

вказати на виявлені недоліки. У цьому випадку Ініціатору надається додатково 

три календарних дні для збору підписів. 

4. Впродовж п’яти робочих днів з дня надходження підписних листів з 

необхідною кількістю підписів на підтримку ініціативи сільський голова 

приймає рішення про реєстрацію ініціативи проведення громадських слухань. 

5. Якщо голова за наявності підстав, визначених цим Статутом, не 

прийняв рішення про реєстрацію ініціативи, Ініціатор має право самостійно 

оголосити про провадження громадських слухань, підготувати та провести їх у 
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порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі Ініціатор є одноосібним 

виконавцем усіх наступних заходів, передбачених цим Статутом. 

Рішення про реєстрацію ініціативи секретар Ради доводить до відома 

Ініціатора впродовж трьох календарних днів. 

 

6. 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; у тому числі кількість чоловіків та кількість жінок; 

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 оприлюдненню у встановленому регламентом ради порядку 

протягом тижня з дня їх розгляду. 

6. Рада може прийняти окреме рішення за результатами провадження 

громадських слухань. 

 

Глава 2.9. Місцеві ініціативи 

Стаття 2.9.1.  

1. Члени і членкині Територіальної громади мають право ініціювати розгляд 

у Раді будь-кого питання, віднесеного законом до відання місцевого 

самоврядування. 

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Ради проекту рішення 

Ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом Ради.  

3. Суб’єктами розробки проекту рішення Ради у порядку місцевої ініціативи 

можуть бути:  

1) члени і членкині Територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;  
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2) інститути громадянського суспільства, легалізовані на території громади; 

3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.  

Стаття 2.9.2. 

1. Реєстрація проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, 

здійснюється секретарем Ради відповідно до рішення ради з даного питання.  

2. Реєстрація проекту рішення Ради, що стосується окремого населеного 

пункту громади, здійснюється секретарем відповідно до рішення ради з даного 

питання. 

3. Підтримка проекту рішення Ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, 

здійснюється у формі підписів членів і членкинь Територіальної громади під 

проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку 

проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, 

форма яких затверджується Радою.  

4. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на 

сесії Ради у порядку, встановленому Регламентом Ради, з урахуванням 

положень цього Статуту та відповідно до рішення ради з даного питання..  

5. Рада в межах своїх повноважень може:  

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;  

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;  

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, на 

доопрацювання відповідною депутатською комісією за обов’язкової участі 

членів ініціативної групи.  

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту 

рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні Ради. Повторне 

направлення проекту на доопрацювання не допускається.  

6. З питання, внесеного до Ради у порядку місцевої ініціативи, Рада може 

розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект 

рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений. 

7. Рішення Ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, 

оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом Ради та цим Статутом 

відповідно до рішення ради з даного питання. 

8. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів і 

членкинь Територіальної громади на місцеву ініціативу, а також затвердження 

зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, 

визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується Радою на 

розвиток положень цього Статуту.  
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Глава 2.10. Органи самоорганізації населення 

Стаття 2.10.1. 

1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами, які 

утворюються членами і членкинями Територіальної громади, що проживають в 

її окремих населених пунктах, які не є адміністративним центром громади або 

на певній території населеного пункту, для вирішення таких основних завдань:  

1) створення умов для участі членів і членкинь Територіальної громади – 

жителів населеного пункту або відповідної території населеного пункту у 

вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;  

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів 

та жительок шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;  

3) сприяння участі жителів і жительок у реалізації проектів та програм 

соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших 

програм.  

2. До системи органів самоорганізації населення Територіальної громади 

входять: 

- сільські комітети; 

- вуличні або будинкові комітети, та інші комітету. 

3. Організація та діяльність органів самоорганізації населення регламентується 

Законом України «Про органи самоорганізації населення» та Положенням про 

органи самоорганізації населення Територіальної громади, яке затверджується 

Радою. 

Стаття 2.10.2. 

1. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації 

населення частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею 

відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та 

здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням 

наданих фінансів і майна.  

2. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є 

власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та 

добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не 

заборонених законодавством, а також кошти місцевого бюджету, які можуть 

бути передані йому Радою для здійснення власних та переданих нею 

повноважень. 

 Глава 2.11. Індивідуальні звернення та колективні петиції  
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Стаття 2.11.1. 

1. Для захисту своїх прав та законних інтересів члени Територіальної 

громади можуть направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення 

або особисто звертатися до органів місцевого самоврядування Територіальної 

громади, їхніх посадових осіб, які зобов’язані розглянути такі звернення і 

надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

2. Порядок розгляду звернень членів і членкинь Територіальної громади 

регламентується Законом України «Про звернення громадян», «Про доступ до 

публічної інформації» та відповідними актами органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади. 

3. Електронна петиція 

1. Електронна петиція – форма колективного звернення членів та членкинь 

територіальної громади до Голови громади та Ради громад з пропозицією 

розглянути та вирішити певне питання, що належить до їх компетенції.  

2. Подання електронної петиції здійснюється через інтернет ресурс громади 

https://nedoboivska-gromada.gov.ua 

Подання електронної петиції здійснюється відповідно до рішення, яке 

затверджується Радою з даного питання. 

 Підтримка електронної петиції здійснюється відповідно до рішення, яке 

затверджується Радою з даного питання. 

 Розгляд електронної петиції 

 1. Голова громади організовує підготовку проекту рішення або 

обгрунтовану відмову у вирішенні поставлених у електронній петиції для їх 

розгляду на засіданні виконкому чи ради громади відповідно до встановлених 

регламентом процедур.  

 2. Розгляд проекту рішення щодо електронної петиції відбувається 

відкрито, на засідання виконкому чи ради громади де не розглядається таке 

рішення запрошують ініціатора електронної петиції чи його представника.  

 3. Прийняте за результатом розгляду електронної петиції рішення 

оприлюднюється на сайті громади. 

 

Глава 2.12. Консультативно-дорадчі органи (Громадські ради або інші ради, 

наприклад: Молодіжна, тощо) 

Стаття 2.12.1. 

1. За розпорядженням сільського Голови можуть створюватись 

консультативно-дорадчі органи при сільському Голові (громадські ради, 

дорадчі комітети, інші), до яких входять представники інститутів 

громадянського суспільства, органів самоорганізації населення, тощо.  

2. Персональний склад консультативно-дорадчих органів затверджується 

сільським Головою за поданнями інститутів громадянського суспільства, 

органів самоорганізації населення. 

https://nedoboivska-gromada.gov.ua/
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3. Основним завданням консультативно-дорадчих органів є підготовка 

пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування 

територіальної громади та їхніх посадових осіб, вдосконалення системи 

муніципального управління та стратегічного планування. 

Стаття 2.12.2. 

1. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів 

регламентується відповідними положеннями, які затверджуються сільською 

радою. 

2. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності консультативно-дорадчих органів здійснюється апаратом Ради. 

Глава 2.13. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на 

виборних посадах місцевого самоврядування 

Стаття 2.13.1  

1. Члени і членкині Територіальної громади мають право бути присутніми 

на засіданнях Ради, її постійних комісій. Особи, що виявили бажання відвідати 

таке засідання, повинні, не пізніш як за три дні до його відкриття, подати 

відповідну заяву на ім’я секретаря Ради, на якого покладається обов’язок 

забезпечити умови для такого відвідування.  

2. У разі неможливості забезпечити відвідування членами та членкинями 

Територіальної громади сесії Ради з організаційних чи технічних причин, 

секретар Ради повинен забезпечити її трансляцію у законний спосіб. Відмова 

членам та членкиням Територіальної громади у відвіданні сесії Ради, яка не 

пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути 

оформлена у письмовій формі.  

Стаття 2.13.2. 

1. Члени і членкині Територіальної громади мають право брати участь у 

засіданнях виконавчого комітету Ради при розгляді питань, пов’язаних із 

реалізацією їх конституційних прав та обов’язків, забезпечення яких віднесено 

до відання місцевого самоврядування. 

Стаття 2.13.3.  

1. Повноправним членам і членкинями Територіальної громади гарантується 

право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, які 

визначені законом і цим Статутом як виборні, на рівних підставах. 

Глава 2.14. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства 

(громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших 
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неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого 

самоврядування в Територіальній громаді 

Стаття 2.14.1.  

1. У Територіальній громаді взаємодія органів місцевого самоврядування з 

інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям 

розвитку партисипаторної демократії (демократія участі), залучення членів та 

членкинь Територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до 

процесу планування розвитку громади, розробки та прийняття управлінських 

рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади та їхніх посадових осіб. 

2. До інститутів громадянського суспільства належать громадські 

організації , благодійні організації , професійні спілки, асоціації роботодавців, 

інші некомерційні організації, легалізовані на території громади, тощо, статутна 

діяльність яких передбачає відстоювання інтересів різних категорій (за 

соціальною, професійною чи іншою ознакою) членів і членкинь Територіальної 

громади. 

Стаття 2.14.2. 

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади та їхні 

посадові особи, органи самоорганізації населення можуть укладати з 

інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і 

співробітництво у вирішенні питань місцевого значення. 

2. Представники інститутів громадянського суспільства запрошуються на 

сесії Ради та засідання її виконавчого комітету у разі розгляду питань, якими 

опікуються ці інститути. 

3. Представники інститутів громадянського суспільства можуть залучатися 

як експерти до розробки проектів рішень Ради та її виконавчого комітету.  

Глава 2.15. Рада 

Стаття 2.15.1. 

1. Рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого 

самоврядування Територіальної громади, який здійснює від імені та в інтересах 

Територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування. 

Рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією 

та законами України.  

2. Загальний склад (чисельність депутатів) Ради відповідно до Закону 

України «Про місцеві вибори» становить 22 депутати.  
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3. Строк повноважень Ради відповідно до Конституції України становить 5 

років.  

4. Дострокове припинення повноважень Ради може бути здійснене у 

випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

Стаття 2.15.2. 

1. Завдання, функції та повноваження Ради визначаються законодавством 

України та цим Статутом.  

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному 

казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від 

свого імені майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов’язки, 

може бути позивачем і відповідачем у судах.  

Стаття 2.15.3. 

1. Робочими органами Ради є її постійні комісії, які обираються з числа 

депутатів для вивчення проблем і потреб, попереднього розгляду і підготовки 

проектів рішень Ради. До складу постійних комісій не може бути обраний 

сільський голова. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень Ради та її 

виконавчого комітету.  

2. Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який 

утворюється відповідною радою на строк її повноважень.  

 3. Видатки на забезпечення діяльності Ради передбачаються у місцевому 

бюджеті Територіальної громади.  

Стаття 2.15.4. 

1. Формами роботи Ради є її пленарні сесійні засідання та робота постійних 

комісій Ради. Сесійні засідання Ради проводяться у приміщенні залу 

Недобоївського будинку культури. Не допускається проведення сесійних 

засідань Ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними 

обставинами.  

2. Порядок роботи Ради визначається Регламентом Ради, який 

затверджується сільською радою у відповідності до законодавства України і не 

може суперечити цьому Статуту. Дотримання вимог Регламенту сільської ради 

забезпечує сільський Голова. 

3. Сесійне засідання Ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано 

більшість від загального складу депутатів Ради(2/3 із числа депутатів). Порядок 

реєстрації депутатів Ради на сесійному засіданні визначається Регламентом 

Ради.  
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4. Робота постійних комісій Ради може здійснюватися у спеціально 

відведених приміщеннях Ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, 

які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій та фізичних осіб-

підприємців, яких стосуються ці питання.  

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень Ради, 

забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, 

Регламентом Ради та цим Статутом.  

Стаття 2.15.5. 

1. Рада на реалізацію повноважень, визначених Конституцією та законами 

України, приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень.  

2. Рішення Ради приймається після обговорення більшістю голосів 

депутатів від її загального складу, якщо інше не встановлене законом та 

оприлюднюються на веб-сайті громади у встановлений законодавством термін.  

3. У випадках, визначених законом та цим Статутом, рішення Ради може 

бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських 

слухань, загальних зборів членів та членкинь Територіальної громади.  

4. Рішення ради підписуються сільським Головою, за його відсутності, 

секретарем ради.  

5. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може бути 

зупинено сільським Головою і внесено на повторний розгляд Ради. У цьому 

разі сільський Голова не підписує таке рішення Ради, видає розпорядження про 

зупинення рішення Ради з мотивуванням таких дій та подає до Ради відповідне 

обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, 

скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення Ради. У 

випадку, якщо сільський Голова не підписує рішення Ради, і не зупиняє його в 

зазначеному порядку, такі його дії можуть бути оскаржені у суді. 

6. Підставами зупинення рішення Ради сільським Головою можуть бути:  

1) порушення Радою Конституції та законів України, рішень місцевих 

референдумів, Статуту Територіальної громади, Регламенту Ради, рішень Ради 

про затвердження місцевого бюджету та щодо проектів і програм розвитку 

Територіальної громади, її населених пунктів;  

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис 

сільському Голові, виходячи із співставлення тексту проекту рішення, 

внесеного на розгляд Ради, і стенограми засідання Ради;  

3) прийняття Радою рішень з питань, які не віднесені до її компетенції ;  
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4) прийняття Радою рішень, виконання яких може спричинити погіршення 

соціально-економічної ситуації в Територіальній громаді, завдати шкоди 

правам та законним інтересам членам Територіальної громади;  

5) випадки, коли при прийнятті рішення Ради не було повідомлено про 

конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.  

7. У двотижневий строк Рада зобов’язана повторно розглянути рішення, 

зупинене сільським Головою, та його пропозиції. У разі, якщо Рада прийме 

рішення про відхилення пропозицій сільського Голови і підтвердить попереднє 

рішення двома третинами голосів від загального складу Ради, то таке рішення 

набирає чинності.  

8. У разі, якщо Рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, 

зупинене сільським Головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо Рада не 

проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень сільського 

Голови чи підтвердження попереднього рішення Ради, то таке рішення втрачає 

чинність з дня його прийняття.  

9. Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня 

їх офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк 

введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень Ради здійснюється 

у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом Ради.  

10. Рішення Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, 

розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, 

встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності». 

Стаття 2.15.6.  

1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, 

коли повноваження Ради може бути ефективніше реалізоване іншим суб’єктом 

системи місцевого самоврядування Територіальної громади, Рада може 

делегувати частину власних повноважень, що не є виключними, цьому суб’єкту 

на період повноважень Ради поточного скликання.  

2. Делегування повноважень Ради здійснюється за попередньою згодою 

суб’єкта, якому вони делегуються. Таке делегування здійснюється на 

договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.  

3. Делегування повноважень Ради супроводжується одночасною передачею 

відповідному суб’єкту, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення 

цих повноважень.  



66 
 

4. Суб’єкт, якому делегуються повноваження Ради, є відповідальним, 

підзвітним і підконтрольним перед Радою за реалізацію делегованих 

повноважень.  

Стаття 2.15.7. 

1. Рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна Територіальній громаді.  

2. Сільський Голова періодично через засоби масової інформації, веб-сайт 

громади, на зустрічах з представниками Територіальної громади, на зборах 

громадян, тощо інформує членів і членкинь Територіальної громади про 

виконання своїх посадових обов’язків, в тому числі реалізацію або планування 

проектів та програм соціально-економічного і культурного розвитку 

Територіальної громади, програм охорони довкілля населених пунктів громади 

та навколишнього середовища, місцевого бюджету, звітує не менше одного 

разу на рік перед Територіальною громадою про діяльність Ради в цілому.  

Стаття 2.15.8. 

1. Депутат Ради є членом або членкинею представницького органу 

місцевого самоврядування, представником інтересів Територіальної громади, 

інтересів виборців округу (населеного пункту громади).  

2. Повноваження депутата Ради починаються з дня відкриття першої сесії 

Ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною 

виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового 

скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень депутата. 

3. Перед вступом в свої повноваження депутат складає урочисту присягу 

такого змісту: 

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду 

вірно служити громаді та народові України, неухильно 

дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у 

життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно 

виконувати свої посадові обов’язки». 

4. Порядок складання депутатом присяги визначається Регламентом Ради. 

5. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської 

діяльності визначаються Конституцією України, законом про статус депутата, 

іншими законами. 

6. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та 

в порядку, передбачених законом. 

7. Депутат здійснює свої повноваження на громадських засадах. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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8. Депутат Ради періодично звітує перед виборцями про свою діяльність. 

Періодичність, порядок організації та проведення звітів депутатами 

встановлюється Радою.  

9. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади 

створюють умови для навчання та підвищення професійної компетентності 

депутатів Ради.  

10. Депутати Ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких 

визначається законом та відповідним Положенням, затвердженим Радою.  

Помічники-консультанти депутата працюють на громадських засадах.  

Стаття 2.15.9. 

1. За пропозицією сільського Голови Рада таємним голосуванням з числа 

депутатів ради обирає Секретаря ради, який працює в Раді на постійній основі 

та набуває статусу посадової особи місцевого самоврядування. 

2. Секретар Ради:  

1) скликає сесії у випадках та у порядку, передбачених Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»;  

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів та членкинь 

Територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії Ради, 

питання, які передбачається внести на розгляд Ради;  

3) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, 

забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації » та інших законів;  

4) веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, 

організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;  

6) за дорученням сільського Голови координує діяльність постійних та 

тимчасових контрольних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації 

виконання їхніх рекомендацій;  

7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їхніх повноважень;  

8) за дорученням Ради відповідно до чинного законодавства та цього 

Статуту організовує заходи, пов’язані з підготовкою і проведенням 

референдумів та виборів;  
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9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування 

Територіальної громади офіційного тексту цього Статуту, інших офіційних 

документів Територіальної громади, її органів та посадових осіб;  

10) вирішує за дорученням сільського Голови або Ради інші питання, 

пов’язані з діяльністю Територіальної громади та її органів;  

11) у випадку відсутності сільського Голови громади виконує його обов’язки 

з питань діяльності Ради.  

Стаття 2.15.10. 

1. Посадові особи органів місцевого самоврядування Територіальної 

громади, органів самоорганізації населення, депутати Ради, старости 

зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись норм законодавства, якими 

визначаються правила поведінки посадових осіб місцевого самоврядування й 

Кодексу поведінки депутатів Ради та посадових осіб місцевого самоврядування 

Територіальної громади, затвердженого Радою (далі - Кодекс).  

2. Недотриманням посадовими особами органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади та депутатами Ради вимог Кодексу вважається: - для 

посадових осіб – неналежним виконанням службових обов’язків; - для 

депутатів Ради – порушенням присяги та норм етики.  

Порушення Кодексу може бути підставою для притягнення винних осіб до 

відповідальності згідно з чинним законодавством.  

Стаття 2.15.11. 

1. У Раді та її виконавчих органах може виникати конфлікт інтересів, тобто 

ситуація, коли рішення, яке приймається Радою, виконавчим комітетом, може 

мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного 

із суб’єктів) прийняття рішення (депутата Ради, сільського Голови, інших 

посадових осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади) або 

його родичів (членів сім’ї, коло яких визначено Законом України «Про 

запобігання корупції». 

2. У разі, якщо на розгляд сесії Ради або її виконавчих органів винесене 

питання, яке породжує у депутатів Ради, сільського Голови, інших посадових 

осіб органів місцевого самоврядування Територіальної громади конфлікт 

інтересів, ці особи зобов’язані повідомити Раду, її виконавчий комітет про цей 

конфлікт інтересів у письмовій формі. Письмова заява про наявність конфлікту 

інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.  

3. Неповідомлення депутатом Ради, посадовою особою органу місцевого 

самоврядування Територіальної громади про наявний конфлікт інтересів перед 

голосуванням при прийнятті рішення Ради, її виконавчого комітету є підставою 
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для зупинення сільським Головою зазначеного рішення Ради, виконавчого 

комітету відповідно до положень частин 4 і 7 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та п. 5 частини шостої статті 2.15.5 цього 

Статуту.  

Глава 2.16. Сільський Голова  

1. Сільський Голова є головною посадовою особою Територіальної громади.  

2. Сільський Голова обирається повноправними членами і членкинями 

Територіальної громади, у визначеному законом порядку, шляхом вільних 

виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному 

голосуванні.  

3. Сільським Головою може бути обраний громадянин або громадянка 

України, які має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України. Не 

може бути обраною сільським Головою особа визнана судом недієздатною, 

особа, яка за рішенням суду позбавлена права займати посади в органах 

місцевого самоврядування протягом установленого строку; особи, які у разі 

прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо 

підпорядковані близьким особам; громадянин або громадянка України, які 

мають судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 

проти виборчих прав чи корупційного злочину, якщо ця судимість не погашена 

або не знята в установленому законом порядку. 

 

4. Сільський Голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю. 

 

5. На сільського Голову поширюються повноваження та гарантії депутатів 

місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих 

рад», а також обмеження, встановлені законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції ».  

6. Термін повноважень сільського Голови відповідно до Конституції 

України становить 5 років. Повноваження сільського Голови починаються з 

моменту оголошення територіальною виборчою комісією на пленарному 

засіданні Ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю 

посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Перед вступом у свої 

повноваження сільський Голова складає урочисту присягу такого змісту:  

 «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду 

вірно служити громаді та народові України, неухильно 
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дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у 

життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно 

виконувати свої посадові обов’язки». 

7. Форми роботи і повноваження сільського Голови визначаються 

Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом 

Ради.  

8. При здійсненні наданих повноважень сільський Голова є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед Територіальною громадою, 

відповідальним – перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами 

Ради делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним 

відповідним органам виконавчої влади.  

9. Підзвітність і підконтрольність сільського Голови перед Територіальною 

громадою забезпечується обов’язком його звітуванням перед членами і 

членкинями Територіальної громади не рідше одного разу на рік. Такий звіт 

повинен включати в себе інформацію про діяльність сільського Голови у межах 

його компетенції за звітний період.  

10. Відповідальність сільського Голови перед Територіальною громадою 

передбачає здатність Територіальної громади прийняти рішення про його 

притягнення до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з 

інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні».  

11. У межах своїх повноважень сільський Голова видає розпорядження, що є 

обов’язковими для виконання на території громади.  

12. У разі дострокового припинення повноважень сільського Голови або 

неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує 

секретар Ради. 

13. Повноваження сільського голови можуть бути тимчасово покладені на 

керівника відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону 

України «Про військово-цивільні адміністрації» за умови наявності такої 

відповідної військово-цивільної адміністрації у громаді. 

Глава 2.17. Виконавчі органи Ради 

Стаття 2.17.1. 

1. Виконавчими органами Ради (далі - виконавчі органи) є виконавчий 

комітет Ради (далі - виконавчий комітет), департаменти, управління, відділи, 

сектори та інші утворені Радою виконавчі органи.  

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність їхнього апарату, 

система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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органів затверджуються Радою за поданням сільського Голови, з врахуванням 

статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування та чинного 

законодавства України.  

3. Повноваження виконавчих органів визначаються законодавством та 

положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями Ради.  

4. Виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за 

рішенням Ради.  

5. Виконавчі органи утворюються, реорганізуються та ліквідуються Радою 

за поданням сільського Голови.  

Стаття 2.17.2. 

1. Виконавчий комітет Ради є її виконавчим і розпорядчим органом, який 

створюється Радою на період її повноважень у порядку, визначеному Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

2. Очолює виконавчий комітет сільський Голова. У разі його відсутності або 

неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету 

організує особа, на яку покладено виконання обов’язків Голови.  

3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в 

фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та 

особистих немайнових прав та нести обов’язки, може бути позивачем і 

відповідачем в судах.  

4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді. Сільський 

Голова звітує перед Радою про роботу виконавчого комітету в порядку, 

встановленому законодавством України.  

5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується 

Радою за поданням сільського Голови. За посадою до складу виконавчого 

комітету входять: сільський Голова та його заступники, керуючий справами 

виконавчого комітету, секретар Ради, старости, начальники відділів та активні 

громадяни громади( за бажанням). До складу виконавчого комітету не можуть 

входити депутати Ради, окрім секретаря Ради.  

6. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття 

ним рішень визначаються Регламентом виконавчого комітету, який 

затверджується виконавчим комітетом.  

7. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім 

випадків, передбачених законодавством.  

8. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, 

доцільності, а також рішення інших виконавчих органів, які визнані 
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недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або Радою. 

У разі незгоди сільського Голови з рішенням виконавчого комітету він може 

зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на 

розгляд Ради.  

Глава 2.18. Староста (по старостинським округам) 

Стаття 2.18.1. 

1. У громаді п’ять старостинських округів: 

1.1. Долинянський старостинський округ; 

1.2. Ставчанський старостинський округ; 

1.3. Керстенецький старостинський округ; 

1.4. Зарожанський старостинський округ; 

1.5. Шировецький старостинський округ. 

Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє 

інтереси внутрішньої громади (жителів одного населеного пункту 

Територіальної громади, які не є адміністративним центром Територіальної 

громади). 

2. Старости затверджуються рішенням Ради на строк повноважень Ради в 

населених пунктах громади, які визначаються рішенням Ради. Порядок обрання 

старости визначається Законом України «Про місцеві вибори». 

3. За посадою староста входить до складу виконавчого комітету Ради та 

здійснює свої повноваження на постійній основі та набувають статусу 

посадової особи. 

4. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами і 

законодавчими актами України, цим Статутом та Положенням про старосту, 

яке затверджується Радою.  

Стаття 2.18.2. 

1. Староста зобов`язаний: 

1) представляти інтереси жителів та жительок відповідної внутрішньої 

громади у виконавчих органах Ради; 

2) сприяти членам та членкиням внутрішньої громади у підготовці ними 

документів, що подаються на розгляд органів місцевого самоврядування; 
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3) брати участь у підготовці проекту бюджету Територіальної громади в 

частині фінансування проектів та програм, що реалізуються на території 

відповідного населеного пункту Територіальної громади; 

4) сприяти виконанню рішень органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади на території відповідної внутрішньої громади; 

5) вносити пропозиції до виконавчого комітету з питань діяльності на 

території відповідного населеного пункту громади виконавчих органів Ради, 

підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх 

посадових осіб; 

6) погоджувати проекти рішень Ради, що стосуються майна Територіальної 

громади, розташованого на території відповідного населеного пункту громади; 

7) шанобливо ставитися до жителів відповідного населеного пункту 

громади, приймати від них та передавати у відповідні органи місцевого 

самоврядування Територіальної громади індивідуальні та колективні звернення, 

здійснювати моніторинг дотримання встановлених законом та цим Статутом 

вимог щодо розгляду таких звернень; 

8) здійснювати моніторинг стану довкілля, стану об’єктів інфраструктури та 

правопорядку в межах території відповідного населеного пункту громади; 

9) здійснювати моніторинг дотримання прав і законних інтересів членів 

відповідних внутрішніх громад у сфері соціального захисту, культури, освіти, 

спорту, туризму, житлово-комунального господарства, стану реалізації їхніх 

прав на працю та медичну допомогу; 

10) не допускати на території відповідного населеного пункту громади дій чи 

бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Територіальної громади та 

держави; 

11) виконувати інші обов’язки, визначені Конституцією України, Законами 

України, цим Статутом, Положенням про старосту, актами органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади; 

12) звітувати перед громадою відповідного населеного пункту не менше двох 

разів на рік про проведену роботу та заходи; 

13) не допускати та всіляко запобігати на території старостинського округу 

проявам всіх форм дискримінації та насильства, в тому числі гендерного. 

2. Староста має право: 

1) брати участь у пленарних засіданнях Ради з правом дорадчого голосу, а 

також у засіданнях постійних та інших комісій Ради; 
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2) взаємодіяти з Радою, підприємствами, установами, організаціями 

комунальної форми власності та їхніми посадовими особами, громадськими 

об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, що 

розташовані на території відповідного населеного пункту громади; 

3) одержувати безоплатно від виконавчих органів Ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб, що 

розташовані на території громади, необхідні для виконання покладених на 

нього завдань інформацію, документи і матеріали, тощо. 

Стаття 2.18.3. 

1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства 

та інші питання організації діяльності старости визначаються Радою. 

2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні 

на тиждень, в один із яких не менш як до 20-ї години. 

3. Діяльність старости фінансується за рахунок місцевого бюджету 

Територіальної громади. 

Стаття 2.18.4. 

1. При здійсненні наданих йому повноважень староста є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед внутрішньою громадою, 

відповідальним - перед Радою та її виконавчим комітетом. 

2. Староста не рідше двох разів на рік звітує про свою роботу перед 

жителями і жительками відповідного населеного пункту громади. На вимогу не 

менше половини депутатів Ради староста зобов’язаний прозвітувати перед 

Радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін. 

3. У разі порушення Конституції та законів України, цього Статуту, 

Положення про старосту, не забезпечення здійснення наданих йому 

повноважень повноваження старости можуть бути достроково припинені у 

порядку та за наявності підстав, передбачених законом. 

4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, 

цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної 

законом.  

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа Територіальної громади 

 Глава 3.1. Матеріальна основа Територіальної громади 

Стаття 3.1.1.  

1. Територіальна громада на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо 

або через органи місцевого самоврядування володіє, користується та 

розпоряджається своєю комунальною власністю (далі - комунальна власність). 
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Внутрішні громади суб’єктами права комунальної власності виступати не 

можуть. 

2. До комунальної власності Територіальної громади належить рухоме і 

нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні 

ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові 

товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий 

фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони 

здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, 

рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права 

комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина 

на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у комунальну 

власність Територіальної громади.  

3. Перелік об’єктів права комунальної власності Територіальної громади 

оприлюднюються на офіційному порталі Ради.  

4. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади з метою 

зміцнення її економічної основи, поліпшення якості обслуговування населення 

можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність з 

іншими територіальними громадами району і області.  

Стаття 3.1.2. 

1. До комунальної власності Територіальної громади належать усі землі в 

просторових межах громади, крім земель приватної та державної власності. 

Територіальна громада, в разі необхідності, може набувати у свою комунальну 

власність також земельні ділянки поза межами території громади. Право 

комунальної власності Територіальної громади на такі ділянки має бути 

посвідчено відповідними державними актами.  

2. Набуття Територіальною громадою права на земельні ділянки, передача 

земельних ділянок з комунальної власності у державну, передача земельних 

ділянок комунальної власності у приватну власність юридичних та фізичних 

осіб здійснюється відповідно до законодавства України.  

3. Реалізація права власності на землю і права користування землею на 

території громади здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, 

інших законів України, Положення про порядок надання в оренду, вилучення та 

передачі у власність земельних ділянок, і інші, які затверджує Рада своїм 

рішенням.  

При цьому всі власники та землекористувачі земельних ділянок зобов`язані:  

а)  забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; 

б)  додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 
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в)  своєчасно вносити плату за землю; 

г) не порушувати прав інших власників земельних ділянок та 

землекористувачів; 

ґ) додержуватися правил добросусідства та встановлених законом обмежень 

(сервітутів, охоронних зон тощо). 

Стаття 3.1.3. 

1. Об’єкти права комунальної власності Територіальної громади, у тому 

числі землі комунальної власності, можуть бути відчужені чи передані в оренду 

або концесію рішеннями Ради у порядку, визначеному законодавством України. 

2. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, 

проїзди, дороги, зелені зони, прибережні смуги, тощо.  

3. Перелік об’єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, 

затверджується Радою за поданням виконавчого комітету.  

Стаття 3.1.4.  

1. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади у межах 

повноважень, визначених законами України та цим Статутом, та з метою 

забезпечення потреб членів територіальної громади у послугах, можуть 

створювати комунальні підприємства, установи, організації .  

2. Власником усіх комунальних суб’єктів господарювання є Територіальна 

громада в цілому.  

3. Статути (Положення) комунальних суб’єктів господарювання затверджує 

та вносить до них зміни Рада, вона приймає рішення у випадках порушення цих 

статутів (положень), визначає основні напрями діяльності комунальних 

підприємств, установ, організацій, порядок використання їхнього прибутку.  

4. З керівником комунального підприємства, установи, організації сільський 

Голова укладає контракт. Рішення про звільнення керівників підприємств, 

установ, організацій (розірвання контракту) приймає Рада за поданням 

сільського Голови. Керівник комунального підприємства, установи та 

організації щороку звітує на сесії Ради про виконання функціональних 

обов’язків, фінансово-господарську діяльність підприємства, збереження та 

ефективне використання майна. 

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до 

місцевого бюджету, Рада керується принципом мінімального втручання у 

господарську діяльність комунального підприємства, установи чи організації.  

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями 

комунального підприємства, установи чи організації, а комунальне 
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підприємство, установа чи організація не несе відповідальності за 

зобов’язаннями Територіальної громади.  

7. Рада за поданням сільського Голови, виконавчого комітету Ради може 

прийняти рішення про включення комунального підприємства, установи чи 

організації до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про 

банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання 

цими підприємством, установою чи організацією суспільно важливих для 

членів Територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання 

послуг).  

8. Комунальні підприємства, установи, організації зобов’язані 

оприлюднювати таку інформацію: 

- щорічно, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року фінансовий 

звіт та пояснювальну записку до нього; 

- за 30 днів до затвердження типових договорів про надання послуг 

населенню, проекти вказаних договорів; 

- за 10 днів до подачі на затвердження Ради детальний розрахунок тарифів 

на житлово-комунальні послуги, що вони надають населенню, та їх 

обґрунтування; 

- щорічно інформацію про свій штатний розпис та розмір заробітних плат 

відповідно до нього, щомісячно інформацію про вакантні посади.  

9. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства, установи чи 

організації здійснюється за рішенням Ради.  

Стаття 3.1.5.  

1. Перелік об’єктів власності Територіальної громади обліковується 

визначеним Радою виконавчим органом Ради у відкритому Реєстрі об’єктів 

власності Територіальної громади (далі - Реєстр). Вказаний Реєстр є 

електронною базою даних, в якій міститься довідкова інформація про все 

майно, майнові та корпоративні права Територіальної громади, її органів 

місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та всіх інших 

суб’єктів комунального господарювання. Наповнення та ведення Реєстру, 

повнота та достовірність даних забезпечується шляхом проведення постійної 

інвентаризації майна і майнових прав Територіальної громади та відповідних 

суб’єктів.  

2. Реєстр є інформацією з відкритим доступом і розміщується на офіційному 

веб-сайті Територіальної громади. Друкована актуальна версія Реєстру 

зберігається в Раді (виконавчому комітеті Ради) для вільного доступу.  
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3. Порядок ведення та наповнення Реєстру визначається в Положенні про 

нього, яке затверджується рішенням Ради.  

Стаття 3.1.6.  

1. Рішенням Ради з числа членів і членкинь Територіальної громади, 

депутатів Ради, працівників її виконавчих органів, утворюється 

інвентаризаційна комісія територіальної громади, яку очолює за посадою 

сільський Голова.  

2. Інвентаризаційна комісія проводить інвентаризацію власності 

Територіальної громади за потреби та згідно з вимогами законодавства з даного 

питання. При цьому використовуються дані інвентаризації комунального майна 

громад, які об’єдналися в Територіальну громаду. 

3. Рішення про проведення інвентаризації земель чи інших об’єктів 

власності Територіальної громади, інвентаризація яких потребує додаткового 

фінансування, приймається Радою одночасно із прийняттям місцевого бюджету 

Територіальної громади. При цьому виділення бюджетних коштів для 

інвентаризації є першочерговими та пріоритетними після захищених статей 

витрат місцевого бюджету. 

4. Рада, інші органи місцевого самоврядування Територіальної громади для 

виконання завдань Інвентаризаційної комісії, зобов’язані здійснювати 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її роботи.  

Стаття 3.1.7. 

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово 

відчужені у Територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності 

без згоди безпосередньо Територіальної громади або Ради.  

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні 

об’єктам права комунальної власності.  

3. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади мають право 

звертатися до суду про притягнення до різного виду відповідальності фізичних 

та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної 

власності.  

Глава 3.2. Фінансова основа Територіальної громади  

Стаття 3.2.1.  

1. Фінансовою основою Територіальної громади є сукупність місцевих 

фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація власних 

завдань та функцій місцевого самоврядування, а також виконання делегованих 

повноважень на території громади.  
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2. Фінансову основу місцевого самоврядування Територіальної громади 

складають:  

1) кошти місцевого бюджету, у тому числі:  

- надходження від місцевих податків та зборів; 

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності 

Територіальної громади та продажу земельних ділянок, інших об’єктів 

комунальної власності;  

- трансфертні надходження до місцевого бюджету, передані 

Територіальній громаді відповідно до чинного законодавства України;  

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення 

цінних паперів і позик;  

- інші надходження;  

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній 

власності Територіальної громади, у тому числі розміщених за межами 

Територіальної громади;  

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, 

засновником яких є Рада;  

4) інші фінансові ресурси.  

3. Рада в межах, визначених чинним законодавством, може створювати 

комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом 

кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної 

власності Територіальної громади, розміщувати кошти, що належать 

Територіальній громаді, в банках, інших суб’єктів права власності.  

4. Територіальна громада може об’єднувати на договірних засадах свої 

фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з 

державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування місцевих, 

регіональних або загальнодержавних програм, що реалізуються на території 

громади. Рішення про участь Територіальної громади у спільному фінансуванні 

місцевих, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на 

підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими 

органами Ради, про реальні вигоди членів Територіальної громади від реалізації 

даних програм.  

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації 

проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної 

спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку 
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Територіальної громади та її населених пунктів органи місцевого 

самоврядування сприяють благодійності на користь Територіальної громади.  

6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування 

Територіальної громади є відкритою і доступною для громадського контролю в 

установленому законом і цим Статутом порядку.  

Стаття 3.2.2.  

1. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності 

бюджету Територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством 

України. 

2. Рішення про місцевий бюджет розміщується на веб-сайті Територіальної 

громади для загального доступу. 

3. Виконання місцевого бюджету забезпечують виконавчі органи Ради. 

Кошти місцевого бюджету спрямовуються на утримання об’єктів бюджетної 

сфери, органів місцевого самоврядування Територіальної громади, 

комунальних служб, соціального обслуговування членів Територіальної 

громади, сплати видатків по місцевих позиках тощо. 

4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм 

соціально-економічного та культурного розвитку громади та її населених 

пунктів відповідно до напрямів інвестиційної та інноваційної діяльності, а 

також на фінансування інших видатків, пов’язаних із соціально-економічним 

розвитком громади. 

5. Сільський Голова забезпечує оприлюднення звіту про виконання 

місцевого бюджету громади не пізніше 1 березня року, що настає за звітним на 

веб-сайті Територіальної громади та у засобах масової інформації.  

6. Рада має право здійснювати внутрішні запозичення до місцевого бюджету 

відповідно до чинного законодавства України.  

7. Органи місцевого самоврядування Територіальної громади зобов’язані 

вести активну роботу з відстоювання її інтересів при розробці проектів 

загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, 

культурного розвитку, що реалізуються на території громади.  

 

Стаття 3.2.3.  

1. Рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно 

встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових 

постійних платежів до місцевого бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні 

особи на території громади відповідно до переліку і в межах граничних 
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розмірів ставок, установлених Радою та законодавством України. У випадку, 

коли Рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, 

їхніх ставок, залишається чинним попередньо прийняте рішення, що 

затверджує перелік місцевих податків і зборів та їхні ставки.  

2. Рішення Ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких 

принципах:  

1) забезпечення стабільних надходжень до місцевого бюджету для 

виконання завдань та повноважень місцевого самоврядування;  

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади, 

зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;  

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих 

податків і зборів;  

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які 

вони приносять.  

3. За рішенням загальних зборів членів і членкинь Територіальної громади 

можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування 

членів Територіальної громади, які мешкають на відповідній частині її 

території .  

4. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів 

зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.  

5. Рада може надавати окремим категоріям юридичних та фізичних осіб 

пільги зі сплати місцевих податків і зборів відповідно до норм чинного 

законодавства.  

Розділ ІV. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх 

посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб 

Глава 4.1. Підстави та види відповідальності органів місцевого самоврядування 

та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення 

Стаття 4.1.1.  

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування територіальної 

громади, органи самоорганізації населення, дозвіл на утворення яких надала 

Рада несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною 

громадою, державою, юридичними і фізичними особами. Підстави, види і 

порядок їх відповідальності визначаються Конституцією та законами України, 

цим Статутом. 
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2. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити 

повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

територіальної громади, якщо вони порушують Конституцію або закони 

України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення 

наданих їм законом повноважень. 

3. Староста села, що перебуває в межах території громади, може бути 

відкликаним внутрішньою громадою за наявності підстав та у порядку, 

передбаченому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» для 

депутатів місцевих рад. 

4. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування Територіальною громадою та 

внутрішніми громадами визначаються законами України та цим Статутом. 

5. Повноваження органу самоорганізації населення у разі невиконання 

рішень Ради, її виконавчого комітету достроково припиняються за рішенням 

Ради, або за рішенням загальних зборів територіальної громади. У разі 

невиконання органом самоорганізації населення рішень зборів членів 

Територіальної громади, рішення про дострокове припинення його 

повноважень приймають збори жителів за місцем проживання. У разі 

порушення органом самоорганізації населення Конституції і законів України, 

інших актів законодавства його повноваження припиняються достроково за 

рішенням суду. 

Стаття 4.1.2.  

1. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування 

територіальної громади, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету 

територіальної громади, а в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування Територіальної 

громади – за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.  

2. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що 

виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб 

місцевого самоврядування Територіальної громади, вирішуються в судовому 

порядку. 

Глава 4.2. Форми громадського контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення. 

Стаття 4.2.1.  

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування 

та їхніх посадових осіб, за діяльністю органів самоорганізації населення 

здійснюють громадські організації, що діють на території громади чи 
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безпосередньо члени і членкині Територіальної громади (далі - суб’єкти 

громадського контролю).  

2. Суб’єкти громадського контролю можуть використовувати такі способи 

контролю:  

– аналіз інформації , що має знаходитися у відкритому доступі, згідно норм 

законодавства України та цього Статуту;  

– надсилання до органів місцевого самоврядування Територіальної громади 

та їхніх посадових осіб, органів самоорганізації населення інформаційних 

запитів з приводу будь-якої їхньої діяльності; 

– ініціювання звіту будь-якого представника органів місцевого 

самоврядування, органів самоорганізації населення на зборах членів 

Територіальної громади;  

– створення за рішенням загальних зборів Територіальної громади 

громадських контрольних інспекцій (екологічної, транспортної тощо);  

– ініціювання та проведення громадських слухань;  

– здійснення інших незаборонених законом контрольних заходів.  

Стаття 4.2.2.  

1. Для контролю за екологічною ситуацією на території громади за 

рішенням загальних зборів Територіальної громади створюються громадські 

контрольні інспекції (далі - ГКІ). 

2. ГКІ підзвітні та підконтрольні загальним зборам Територіальної громади і 

звітують перед ними про свою діяльність не менше двох разів на рік, або на 

вимогу загальних зборів у визначений ними час та спосіб.  

3. До складу входять члени і членкині Територіальної громади, які досягли 

18 років, мають спеціальні знання чи освіту для вирішення питань, відповідно 

до профілю ГКІ, або є журналістами чи мають юридичну (відповідну 

спеціальну) освіту. Кандидатури до складу ГКІ виносяться на затвердження 

загальних зборів Територіальної громади за ініціативою не менше як п’яти 

депутатів Недобоївської сільської ради, сільським головою, старостою (з 

власної ініціативи або за пропозицією внутрішньої громади), органом 

самоорганізації населення, громадською організацією чи іншим інститутом 

громадянського суспільства, а також ініціативою не менше 100 членів і 

членкинь Територіальної громади. 

4. Діяльність ГКІ регулюється Положенням про ГКІ, що затверджується 

загальними зборами Територіальної громади одночасно з прийняттям рішення 

про її створення і має відповідати положенням цього Статуту та законодавству 
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України. Проект Положення про ГКІ розробляється ініціативною групою за 

участі інститутів громадянського суспільства, депутатів Ради та працівників 

органів місцевого самоврядування Територіальної громади. 

Рішення про затвердження кількісного, персонального складу інспекцій та 

повноваження їх членів оприлюднюється в порядку, визначеному цим 

Статутом та Положенням про збори членів Територіальної громади. 

Стаття 4.2.3.  

1. Громадська екологічна контрольна інспекція (далі - ГЕКІ) здійснює 

діяльність з вирішення екологічних проблем Територіальної громади та 

окремих внутрішніх громад. Організація, повноваження, порядок роботи та 

форми реагування ГЕКІ визначаються цим Статутом та Положенням про ГЕКІ, 

що затверджується загальними зборами Територіальної громади. 

2. Основними завданнями ГЕКІ є: 

- організація громадського нагляду за дотримання екологічних норм та 

стандартів усіма суб’єктами господарювання та іншими особами, які 

здійснюють свою діяльність на території громади; 

- формування системи громадського контролю за станом навколишнього 

середовища та налагодження системи відповідного інформування органів 

місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, відповідних органів 

державної влади та членів територіальної громади у випадках його погіршення; 

- сприяння підвищенню якості навколишнього середовища, формування 

здорового способу життя членів територіальної громади. 

3. Основними формами діяльності ГЕКІ з вирішення поставлених перед нею 

завдань є: 

- участь у розробці екологічних розділів у програмах соціально-економічного та 

культурного розвитку територіальної громади та її населених пунктів; 

- підготовка пропозиції до органів місцевого самоврядування та їхніх 

посадових осіб в частині виділення бюджетного фінансування для вирішення 

екологічних проблем, вироблення санкцій до порушників екологічних норм та 

стандартів, розробки і реалізації екологічних проектів. 

4. Повноваження ГЕКІ та її членів і членкинь: 

- контроль за додержанням законодавства та актів органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади про природокористування, зокрема, 

проведення перевірки дотримання законодавства та актів органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади про природокористування суб’єктами 

підприємницької діяльності на території громади та підготовка проекту 
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припису про усунення порушення чи зупинення діяльності відповідного 

суб’єкта господарювання, що подається сільському Голові безпосередньо чи 

сільському, селищному старості, а питання про винесення такого припису і про 

зупинення діяльності суб’єкта господарювання в спосіб, передбачений чинним 

законодавством, розглядається на найближчій сесії Ради;  

- участь у проведенні заходів щодо: контролю по охороні атмосферного 

повітря, вод, земель, правильного застосування агрохімікатів, по охороні 

рибних запасів, лісів; контролю за додержанням санітарно-епідеміологічних 

правил, за охороною надр; за захоронення відходів; за додержанням нормативів 

граничного змісту забруднюючих речовин, рейдів та перевірок додержання 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища, норм екологічної безпеки та 

використання природних ресурсів; 

- участь у здійсненні виробничого екологічного контролю спільно з 

уповноваженими органами щодо контролю за рівнями викидів і скидів, обсягів 

побічних продуктів, вторинних матеріалів, здатних впливати на стан 

навколишнього середовища в процесі виробництва; контролю за розробкою і 

запровадженням газоочисного устаткування, очисних споруд та інших захисних 

засобів негативного впливу виробничої діяльності на стан навколишнього 

природного середовища; заходів щодо попередження та локалізації аварійних 

викидів та скидів забруднюючих речовин, проводять облік використання 

водних та інших ресурсів. Суб’єкти господарювання зобов’язані залучати 

членів ГЕКІ до зазначених заходів та сприяти здійсненню такого контролю, 

надавати їм всю необхідну інформацію;  

- складання протоколів, актів стосовно порушення законодавства про охорону 

навколишньою природного середовища і подання їх органам державного 

контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища та 

правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності; 

- надають допомогу органам державного контролю в галузі охорони 

навколишньою природного середовища з метою запобігання екологічним 

правопорушенням; 

- здійснення громадської експертизи проектів рішень органів місцевого 

самоврядування територіальної громади щодо розміщення, будівництва і 

реконструкції об’єктів, які можуть негативно виливати на стан навколишнього 

природного середовища, та внесення пропозиції до державних і господарських 

органів, установ та організацій із цих питань;  

- здійснення громадської експертизи усіх проектів рішень органів місцевого 

самоврядування Територіальної громади, які містять екологічні норми, або 

можуть мати вплив на охорону навколишнього середовища;  
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- здійснення громадської експертизи екологічного ліцензування, що 

проводиться органами місцевого самоврядування Територіальної громади; 

- здійснення громадської екологічної експертизи питання про надання дозволу 

на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення для 

наступного подання результатів експертизи Раді; 

- участь у вирішенні питання про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення;  

- участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального й комплексного використання 

природних ресурсів у будь-яких державних органах, що розташовані на 

території громади; 

 - здійснення інших повноважень, передбачених Положенням про ГЕКІ. 

5. Засідання ГЕКІ проводяться один раз на 3 (три) місяці, але за потребою 

може збиратись частіше. 

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ГЕКІ здійснює апарат 

Ради. 

Розділ V. Громадські роботи 

 

Глава 5.1. Громадські роботи 

1. Громадські роботи - спільна робота членів територіальної громади в 

інтересах усієї територіальної громади, або її частини направлена в першу 

чергу на покращення загального благоустрою, підтримки чистоти та належного 

санітарного стану територій, ремонту та впорядкуванню об’єктів та територій, 

що віднесені до пам’яток природи, історії та культури громади. 

2. Громадські роботи здійснюються у формі толок, суботників, праці 

окремих волонтерських груп мешканців або окремих мешканців територіальної 

громади. 

3. Громадські роботи проводяться на засадах добровільності, 

безоплатності у неробочі, святкові дні або в інші дні тижня виходячи із 

можливостей волонтерів в позаробочий і позаурочний час. 

 

Глава 5.2. Ініціювання громадських робіт 

 

1. Право ініціювання громадських робіт належить : 

1) членам територіальної громади; 

2) громадським та партійним організаціям, що діють у громаді; 

3) органам самоорганізації населення; 

4) не менш, як чотирьом депутатам сільської ради; 

5) сільському голові; 

6) старості поселення в межах території цього поселення. 
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2. Громадські роботи у формі толоки чи суботника в інтересах усієї 

громади, Ініціатором яких є сільський голова, оголошуються шляхом видання 

відповідного розпорядження. 

3. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в 

інтересах усієї громади чи окремих її частин, суб’єктами, визначеними у пп. 1-

2, 4 частини 1 цієї статті здійснюється через реалізацію права на збори 

громадян за місцем проживання у порядку визначеному цим Статутом. 

4. Ініціювання громадських робіт у формі толоки чи суботника в 

інтересах окремих частин громади органом самоорганізації населення 

здійснюється через прийняття рішення цим органом. 

5. Ініціювання громадських робіт у окремому поселенні старостою 

поселення здійснюється через зроблене ним оголошення в цьому поселенні.  

6. Ініціювання громадських робіт групою волонтерів здійснюється через 

подання сільському голові заяви про такі роботи, де вказується об’єкт робіт, 

перелік робіт, часові рамки та додається список осіб, що братимуть участь у 

цих роботах, а також перелік необхідного обладнання чи іншої допомоги, яка 

потрібна для виконання робіт з боку Ради. 

 

Глава 5.3. Підготовка та проведення громадських робіт 

1. Заява щодо прийнятого рішення про проведення громадських робіт 

подається сільському голові не пізніше, як за 20 днів до дати проведення таких 

робіт. 

2. У заяві вказується: уповноважена особа від ініціаторів, територія 

проведення громадських робіт або об’єкт робіт, приблизний перелік робіт, 

приблизна кількість учасників, а також перелік необхідного обладнання чи 

іншої допомоги, яка потрібна для виконання робіт з боку Ради. 

3. Сільський голова забезпечує перевірку поданої заяви та визначає 

доцільність, безпечність таких робіт та приймає рішення щодо допомоги у їх 

проведенні чи пропонує ініціаторам відмовитись від таких робіт з поясненням 

причин або пропозиціями внести необхідні зміни у їх обсяг, територію, тощо. 

4. За умови підтримки ініціативи про проведення громадських робіт 

сільський голова організовує поширення повідомлення про такі роботи та 

визначає можливі обсяги допомоги у проведенні таких робіт з боку органів 

місцевого самоврядування територіальної громади, комунальних підприємств 

та установ, визначає працівника виконавчого комітету відповідального за 

безпечне проведення таких робіт. 

5. Фінансові витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням 

громадських робіт, здійснюються з місцевого бюджету, або з інших джерел, не 

заборонених законодавством. 

 

Розділ VI. Прикінцеві положення 

1. Статут Територіальної громади прийнято Радою «09» серпня  2021 року. 

2. Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню 

новообраним складом Ради, а діє до затвердження Статуту в новій редакції. 
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3. Статут підлягає державній реєстрації у реєструючому органі і набуває 

чинності з моменту реєстрації.  

4. Статут є вільним для ознайомлення та копіювання будь-якими фізичними 

та юридичними особами. 

5. Оригінальний примірник Статуту зберігається сільським головою. 

6. Тлумачення Статуту здійснюється сільською радою, прийняттям 

відповідного рішення. 

7. 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. 

 

1.8. Про включення до порядку денного сесії ради питання про внесення змін 

до Статуту за ініціативою депутатів ради повідомляється жителям і жителькам 

громади шляхом розміщення оголошень в приміщенні ради, на веб-сайті 

https://nedoboivska-gromada.gov.ua та у найбільш відвідуваних місцях не 

пізніше, як за один місяць до його розгляду. 

 

9. Протягом місяця від дати оголошення жителі і жительки громади можуть 

обговорювати ці зміни, вносити до них зміни чи виступити проти змін 

відповідно до процедур, визначених цим Статутом. 

 

10. 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». 

 

Розділ VII Додатки 

 

Глава 7.1. ДОДАТКИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nedoboivska-gromada.gov.ua/
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ДОДАТОК 1. 
Підписний лист на підтримку 

ініціативи проведення 

громадських слухань з питань 

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ 

на підтримку ініціативи проведення громадських слухань з питань 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________(перелік питань) 

 

№

 п/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса Підпис Дата 

Підписання 

            

            

            

            

            

            

            

  

Всього підписів у підписному листі: ______________________________ 

(__________________________________________________________________). 

Справжність підписів засвідчую: 

 

 

Член ініціативної групи __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 2. 
Підписний лист на підтримку 

ініціативи проведення 

загальних зборів громадян за 

місцем проживання 

 

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ 

на підтримку ініціативи проведення 

загальних зборів громадян за місцем проживання 

_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ (вид зборів та порядок денний) 

  

№

 п/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Рік 

народження 

Домашня адреса Підпис Дата 

підписання 

            

            

            

            

            

            

            

  

Всього підписів у підписному листі: _______________________________ 

(_________________________________________). 

Справжність підписів засвідчую: 

 

Член ініціативної групи __________________________________________ 

________________________________ 

 (підпис) (прізвище та ініціали) 

  

 

 

 

 

 






