
yKPAiHA
ДНI ПРОПЕТРОВСЬКД ОБЛАСТЬ
вIльн()гIрськА MlcbKA рАдА

Восьмого сl{Jlикання

рIlшF]ння

/vlIl

Про внесення змiн ло рiшення ceci'[ l}i,rbrltlгipcbKoi tиiськtlТ рали /{rritlpoгreтpclBcbKoT обllас,ri
вiд 30.07.202l р, Ne355-13/VllI к[ [ро затвердження Статуту ВiльногiрськоТ MicbKoT
територiальноТ громади>

Вiдповiдно Констиr-уrliТ УкраТгtи, pirtreHb ВiльrrогiрськоТ MicbKoT ради
ЩнillропетровськоТ областi Bi,,r 09,07.2020 року N l934-85/VlI та /lмитрiвськоТ
сiльськоТ ради вiд l7.07.2020 року Nч l l74-10lVIl <Про лобровi"rrьне llрисjlнання
територiальних громад ло мiс,га об"rtасноt,о значення)), враховуючи наказ Biit
06.09,202l року Jф933/7 Пiв:tенtlо-Схiдного мiжрегiонаJIьного управлiння
MiHicTepcTBa юстиuiТ (м. /|нiпро). керуtочись cT,l9, п.48 ч.l сr,.2б, ч.l сr,.59
Закону УкраТни uПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>.

МIСЪКД РДДД
t]ИРllI]ИJIА:

l. Внести змiни ло рiшlенrrя ceciT ВiльногiрськоТ MicbKoT ради
ЩнiпропетровськоТ облас-гi вiд 30.07.202lp. N,r355-13/VIIl <<I1po затвердженLlя
Статуту ВiльногiрськоТ MicbKoT територiаltьноТ громади>, а саме:

1.1. Пункт 2 cTaTTi l0 Статуту l]икJlасl,и в новiй релакLtiТ:
<2. Загальнi збори громадян за MicttcM проживання (далi - заг€ulьнi збори).- це
Зiбрання Bcix чи частиtlи I-ромаllя1-1 ,ta \4ictteM Тх ttроживання в Вiltьноl,iрськiй
МiСЬКiй територiаrlьнiй t,poMa:ri, Зat,a:tt,rti збори можуl,ь скJlикатись у булинку
(або кiлькох булинках), житJlоl]омУ KoMtlJleKci(cax), на вулицi(цях), у
квартшi(лах), мiкрорайонi(нах), в окремих населених пунктах територiальноТ
громади, на всiЙ територiТ територiальноТ Iромади для обl.оворення .I.a

прийнятгя рiшень з питань MictleBcr1,o зllачеlIl{я. ltlo безrlосерелl]ьо стосуlоться
територiТ, на якiй прово/lя],ься збори.D.

|.2, Щоповни,rи стаl-гк) l0 С',гаl,у,гу llунк,гамИ 3_ 1 5 у peltaKtriT, щ()
викладену у додатку дlо цього рiruення.

1.3. В пунктi 2 cTaTTi ll Статуту виключити слова: (Що с лодатком /(о
цього Статуту>.

1.4. Пункт 4 стаr-гi l2 Сlаlу,г\/ вl,tк,;lасти в новiй релакrtiТ,га.цоповни.ги

/r ,rrл,{ry4__202lp х, fu,:_Ц



статтю 12 Статуту пунктами 5-27 у релакчiТ, ш_tо викладену у лодатку до цього

рiшення.
1.5. Пункт 4 cTaTTi l3 С,га,гуr,у викласти в новtй редакцll:
(4. Електронна петицiя, ajlpecoBaHa Радi, iI викоНаВЧИМ ОРГаНаМ,

розглядаеться у порядку, визначеному цiсю статтею, у разi збору на iT

пiдтримку не менш як l00 пiлписiв ryомалян прOтягOм не бiлЬtttе 90ДНiВ З ДНЯ

оприлюднення петицiТ.>.

l .6. llоповнити cTaTTlo l 3 Ci,al у l,y пунк,гами 5-23 у релакчiТ, що
викладену у додатку до цього рiшення.

1.7. в пунктi 2 cTaTTi 14 Статуту виключити слова: ((що с додатком До

цього Статуту>,
2. З урахуванням гlунк,гiв 1.1. 1.7. цьоr,о рirrrення за,гверлити Статут

ВiльногiРськоТ MicbKoT тери,горiальноТ I,ромалИ у новiЙ релакшiТ (,шо,шас,гься).

3, tОриличному вiддiлу виконавчого KoMi,t,eTy ВiльногiрськоТ MicbKoT РаДИ

,ЩнiпропетровськоТ облас,гi надати пакет JloKyMeHTiB державноМу реСсТРаТОРУ

щодО державноi ресстрацiТ Статуту ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ

громади у новiй редакuiI до 30 листопала 202l року.
4. Коорлинаuiю робiт по викоtlанt-ltо даного рirtlення Ilокласти на

начыIьника юридичного Bilutilly l]иKoltaвrlot,o KoMiTeт,y ВiльногiрськоТ MicbKoT

ради Коротич 'Г.П,, KoHTpoлb-- на мiського голову Василенка B.Il,

мiський голова В.Il.Василенко


