Преамбула
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних
та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування у місті Іллінці, селах
Неменка та Борисівка Іллінецького району Вінницької області (далі Іллінецька міська
територіальна громада або територіальна громада); встановлення порядку реалізації на
території територіальної громади гарантованого Конституцією, Європейською хартією
про місцеве самоврядування та законами України права на здійснення місцевого
самоврядування; запровадження у діяльність органів місцевого самоврядування
територіальної громади сучасних європейських стандартів та досвіду місцевого
самоврядування і локальної демократії; створення умов для втілення гарантованого
державою права територіальної громади самостійно, під відповідальність органів та
посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення,
виходячи з реальних потреб міської громади; формування дієвих механізмів участі
членів громади у вирішенні питань місцевого значення та контролю за діяльністю
органів місцевого самоврядування; закріплення у якості пріоритету діяльності органу
місцевого самоврядування та інших суб'єктів, що діють на території міста, реалізації та
захисту прав і законних інтересів членів міської громади; позиціонування статусу
Іллінецької міської ради як органу, відкритого для комунікації та тісного
співробітництва з органами публічної влади України та інших країн, а також
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності;
керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та іншими актами законодавства України, Європейською хартією місцевого
самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами,
ратифікованими Верховною Радою України, а також рекомендаціями інститутів Ради
Європи з питань місцевого самоврядування;
Іллінецька міська рада як представницький орган Іллінецької міської
територіальної громади, приймає Статут Іллінецької міської територіальної громади,
як основний нормативно-правовий акт територіальної громади у системі локального
нормативного регулювання суспільних відносин, здійснюваного Іллінецькою міською
радою на території міста Іллінці, сіл Неменка та Борисівка Іллінецького району
Вінницької області; акт прямої дії, який має вищу юридичну силу щодо інших актів
органів і посадових осіб місцевого самоврядування; обов’язковий для виконання всіма
розташованими на території Іллінецької міської територіальної громади органами
публічної влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та
організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або
тимчасово проживають на території територіальної громади.

-2-

Історична довідка
В басейні річки Соб - притоці Південного Бугу, розкинувся Присобський край,
сивої давнини, з часів неоліту, трипільської культури та епохи бронзи бере він свій
початок. З давніх-давен силилися тут люди на низьких надзаплавних терасах річок, де
були родючі наносні ґрунти. Заводі і плеса дозволяли ловити рибу. В прилеглих лісах,
яких ще й тепер є чималі масиви, збирали їстівне коріння, гриби, полювали на звірів. В
низинній місцевості при злитті річечок В'язовиця і Собок, що впадають тут в річку Соб
розташувалося місто Іллінці.
З народних переказів та історичних документів відомі дві версії походження назви
міста Іллінці. В давнину через Липовець, Іллінці, Умань і далі на південь проходив
торговий шлях. Якщо чумацькі валки рано-вранці вирушали з Вінниці, то до Іллінець
люди прибували під вечір стомлені і голодні. Лунала команда: «Гей, хлопці, соб на
линці!», і чумаки зупиняли волів та з задоволенням повертали до річки, де в той час
водилося чимало линів, з яких варили смачну юшку. До всього ж на підвищенні, де
тепер приміщення райвійськомату, стояла корчма, там можна було розжитися на
оковиту. Так тривало десятки років. За річкою закріпилася назва Соб, а за населеним
пунктом - Линці. Згодом Лінці, Іллінці.
Є ще один варіант походження назви міста. Одним з найперших старшин у цьому
населеному пункті був селянин по імені Ілля. Від його імені і почали називати місто.
Взагалі помічено, що назви населених пунктів походять від конкретних імен чи ознак.
Так було і з назвами колишніх сіл, що ввійшли в границі Іллінців як передмістя.
Поселенцем Морозівки був заможний козак Мороз, котрий поселився тут ще в XVI
столітті. Мав він велику сім'ю. Землі свої розділив між синами, зятями. Через
десятиліття виникло приміське поселення Морозівка. Джупинівка раніше називалась
Ольшанкою. Та для життя її облюбували сім'ї роду Джупини. Звідси і походження
назви села. До речі і тепер у нашому місті є немало людей з прізвищем - Джупина.
Територія Варварівки входила до маєтку Барбари Любартович-Сангушко з роду, князів
литовських. Тому спочатку село називали Барбарівкою, а згодом звичніше для нас
Варварівкою. За містом, на околиці розселялися бідняки, голота – голяки. Звідси і
пішло - Голики. Коли згадані села було приєднано до міста, їх історичні назви
збереглися в назвах вулиць.
Територія нинішніх Іллінців була заселена осілим населенням, очевидно, близько
двох тисяч років тому. На полях трактористи часто впорюють великі брили обпаленої
глини, схожої на цеглу. Коли добре придивитись, то ця глина у вигляді окремих
червоних плям займає велику площу. Давні жителі завжди пояснюють, що тут у сиву
давнину було їхнє село чи місто, назва якого співзвучна з нинішнім населеним
пунктом. І насправді, це сліди селищ трипільської культури, вперше відкритої в кінці
XIX століття археологом В. В. Хвойкою біля села Трипілля Кагарлицького району
Київської області, від якого і отримала назву ця культура.
Найбільші пам'ятники трипільської культури розташовані біля Кальника (за
валом), Криштопівки (Хронопіль,) Вербівки (Ґуральня і Камінна), Талалаївки, Райків,
Неменки, Борисівки, Уланівки, Жорнища (Куряча), Шевченково (Вапельня і Галявина)
і в інших пунктах.
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Нині відомо, що поблизу Іллінець та Сороки існував скіфський герос - місце
поховання скіфських предків. Цим і пояснюється безліч курганів, розташованих у
цьому районі. Подекуди на схилах річкових берегів помітні сліди селищ скіфів, на яких
трапляється битий посуд орнаментованих наскрізьними проколами і валиками з
защипами під вінцями.
В XIV столітті Литовське князівство, скориставшись послабленням Золотої Орди,
яка панувала на захоплених раніше татаро-монголами давньоруських землях, і
прагненням місцевого корінного населення скинути ярмо, загарбників, перемогло Орду
і встановило свою владу над значними територіями України, зокрема на Київщині,
Поділлі, Брацлавщині.
У 1435 році завдяки політиці підкупу і обману польській шляхті вдалось
відторгнути Подільські землі від Литовської держави. В документах Віденського
сейму, який відбувся у 1448 році, знаходимо одну з перших згадок і про Іллінці. На
цьому сеймі король польський Казимір роздаровував шляхетним вельможам нові
маєтності та підтверджував їх права на раніше отримані землі.
З метою закріплення на загарбаних землях, продовження колонізації краю і
прагнучи убезпечити себе від постійних руйнівних нападів татар та турок, які чинили
їх майже щороку і кожного разу їх шлях пролягав через Брацлавщину, шляхта почала
споруджувати в краї замки і фортеці, в яких можна було б боронитися від загарбників.
В складі Польського королівства з середини XV і до кінця XVIII століття
Брацлавщина, як офіційна адміністративна одиниця іменувалася Брацлавським
воєводством, в межах якого знаходилась й нинішня Іллінеччина.
Про Іллінці не раз знаходимо згадки в історичних документах пізнішого періоду,
особливо часів визвольної війни українського народу проти іноземних поневолювачів.
В середині 1643 року на Брацлавщину знову напала татарська орда, а королівське
польське військо разом з козацькими полками переслідувало її. 20 серпня
командуючий армією Речі Посполитої гетьман Калиновськнй зі своєю свитою
зупинився в нашому містечку. В щоденнику Станіслава Освеціма – придворного
секретаря гетьмана з цього приводу є такий запис: «Ми ночували в містечку Іллінці у
князя Корецького, де нас дуже радушно приймав його слуга пан Стоковський».
В результаті визвольної війни українського народу проти польської шляхти в 1648
– 1654 роках Україна отримала новий адміністративний устрій: поділилася на полки й
сотні, які були одночасно і військовими і адміністративними одиницями. Великі
населені пункти, найзручніші у військовому відношенні і розміщені в центрі, ставали
полковими та сотенними містами, містечками і селами. Так Іллінці стали центром
Іллінецької сотні Кальницького полку, створеного у 1649 році. Полк займав майже
половину, нинішньої Вінницької та південну частину Київської області і налічував у
своєму складі 19 сотень, в тому числі Вінницьку, Вороновицьку, Тетіївську,
Немирівську, Дашівську та інші.
У XVIII столітті Україною ширився гайдамацький рух. Найбільшого поширення
він набув на Київщині та Брацлавщині, до складу якої входили і Іллінці. Російські
війська вступили на Поділля. В червні 1768 року кілька їх підрозділів піл командою
генерала Кречетникова розмістилися в Іллінцях та навколишніх селах і звідси тривалий
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час посилалися команди для придушення повстанців. Події набули такого розвитку, що
в них змушені були втрутитися правителі Європейських країн.
Після другого поділу Польщі в березні 1793 року, царський маніфест проголосив
приєднання Правобережної України до Росії. Указом Катерини II від 13 квітня 1793
року на приєднаній території здійснено новий адміністративний поділ: утворено дві
губернії – Ізяславську, та Брацлавську і тимчасову – Кам'янецьку, а колишнє Київське
воєводство та частина Брацлавського стали складовими Київського намісництва.
Так, згідно указу, цариці від 1 травня 1795 року, крім Брацлавської, утворено
Волинську і Подільську губернії, а вже через 20 днів перетворили їх в намісництва з 13
округами в кожному. Липовецький округ, складовою частиною якого були Іллінці і
майже вся нинішня Іллінеччина, входив до Брацлавського намісництва.
В Іллінцях у 1801 році народилися і провели дитинство відомі поети,
представники так званої української школи в польській літературі Тимко Падура і
Северин Гощинський. Останній був найвидатнішим представником цієї школи, брав
активну участь в польському повстанні 1830 – 1831 років як ад'ютант
головнокомандуючого військом повстанців у Варшаві.
У 1854 році Іллінці стали центром волості. З 1818 року в Іллінцях знаходився штаб
Вятського полку російських військ розквартированих в Україні після повернення їх із
Західної Європи коли завершився розгром армії Наполеона.
На початку XIX століття в Іллінцях проживало близько 3100 чоловік. Незначна
частина жителів містечка представляла собою панівну верхівку, в основному з числа
поляків і окремих представників української національності. Подібний соціальний
склад населення був характерним і для інших населених пунктів. Після скасування
кріпацтва в Присобському краї спостерігається значний (у два і більше разів) ріст
міського населення, прискорений розвиток промислового (в тому числі і фабричнозаводського) та кустарного виробництва.
Так, в кінці XIX століття населення Дашева перевищувало 7600 чоловік, а в
Іллінцях його стало близько п'яти з половиною тисяч, в Жорнищах – 4700 чоловік.
Вже в 1857 році в Іллінцях діяла винокурня, яка постачала свою продукцію жителям
десятків навколишніх сіл, містечок і хуторів. На базі винокурні в 1875 році споруджено
цукроварню.
Ранньої осені 1875 року в Іллінцях на подвір'ї колишньої винокурні біля будівель
незвичайної архітектури вже з раннього ранку вирував величезний натовп. Тут не
тільки всі від старого до малого Іллінецькі мешканці, але й багато жителів навколишніх та віддалених сіл. Приводом для цього послужила неабияка подія: пуск
цукроварні, яку спорудила на власні кошти найбагатша у Липовецькому повіті
поміщиця О.П. Демидова – княгиня Сан-Донато. Підприємство було оснащене
найбільш, досконалим устаткуванням, яке існувало на той час в цукровій
промисловості. В Іллінецькій цукроварні на початку XX століття працювало близько
350 робітників та значна кількість представників інтелігенції – інженерів, техніків,
конторських працівників. В цьому колективі було чимало обдарованої молоді і людей
більш зрілого віку, які часто, збираючись на вечорниці, співали, танцювали, грали на
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різних інструментах, розігрували сценки з народного життя, або за творами
українських драматургів, які на той час були уже широко відомі.
Через Іллінці, скажімо, в напрямку Дашева, Умані пролягав маршрут 109, в
містечку знаходився один з найбільших в Київській губернії державний склад
заготовленого хліба. В 1885 році тут офіційно відкрито поштову станцію та об'єднано її
з телеграфом – створено поштово-теллеграфне відділення.
В середині 60-х років XIX століття, відразу ж після скасування кріпацтва, в селах і
містах почали діяти церковно-приходські школи, де навчанням дітей займалися, в
основному, священослужителі. Тоді ж відкрилася така школа і в Іллінцях.
В 1881 році тут засновано сільське двокласне училище. Воно мало власний,
кам'яний будинок. На його утримання виділялося щороку 650 карбованців державних
коштів, 600 карбованців від громадян та 90 карбованців складала батьківська плата за
навчання дітей. Першим попечителем училища була власниця Іллінецького маєтку
княгиня О.П. Демидова – Сан Донато. Учнів нараховувалося 153, з них 34 дівчатка.
Згадку про перший лікувальний заклад в місті знаходимо в документах за 1846 рік.
Лікарню тут відкрито у 1882 році, а родильне відділення при ній – у 1918. Відомі і
перші медики лікарні. Це лікар Т.Ф. Гейне та акушерка Г.А. Главацька.
Під час окупації України кайзерівськими військами у 1918 році Д.Кобелев
організував в Іллінцях партизанський загін, який активно боровся проти окупантів. 23
квітня 1919 року відбувся перший Іллінецький волосний з'їзд робітничих, селянських і
солдатських депутатів. Для охорони порядку була створена червона дружина.
Протягом 1918 – 1920 років Іллінці періодично захоплювали німецькі війська,
кілька місяців діяли органи Центральної Ради потім Директорії, Радянська влада
встановилась у травні 1920 року.
В березні – квітні 1920 року в Іллінцях в будинку теперішньої середньої школи
знаходився штаб 17-ї кавалерійської дивізії Червоного козацтва, якою командував
відомий воєначальник періоду громадянської війни Г.І. Котовський, а штаб 1ї кавбригади цієї дивізії розміщувався в колишньому адмінбудинку цукрозаводу.
Почався період мирного будівництва. Стали відроджуватись підприємства і кустарні
промисли, відкрито аптеку, лікарню. У 1920 – 1921 роках у волосному центрі уже
функціонували 4 початкових трудових школи, профтехшкола по підготовці механіків
для цукрових заводів, агрошкола, дитячий садок.
Одним з перших культосвітніх закладів став клуб імені Т.Г. Шевченка. Тут
читалися лекції, влаштовувались гострі диспути на політичні, атеїстичні і науково пулярні теми, працювала група лікнепу, діяли гуртки художньої самодіяльності.
В передвоєнні роки в числі діючих підприємств тут були цукровий і маслоробний
заводи, електростанція, водяний млин, круподерка, досить продуктивно працювали
артілі «Кооператор», «Червоний кравець» і «Мотузяник», лісгосп, пошта, телеграф,
радіовузол, друкарня. Діти навчались у середній і восьмирічній школах, кадри для села
готував технікум.
Вже через кілька місяців від початку фашистської окупації територія Іллінецького
району стала ареною боротьби радянських патріотів проти загарбників. На початку
1944 року 2-га партизанська бригада зосередила свої сили в районі с.Василівки. Звідти
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повела наступ на ворожий гарнізон в Іллінцях і після жорстокого бою 7 січня оволоділа
цим населеним пунктом. Тут партизани зустрілися з передовими силами її танкової
армії, які діяли в складі 1-го Українського фронту. Танкістами командував уродженець
с.Жорнища Іллінецького району Герой Радянського Союзу І.Н.Бойко. Він взяв участь і
у визволенні рідного села. Другу партизанську бригаду було розформовано, боєздатні
партизани влилися в ряди Радянської Армії.
В середині січня німецьке командування, перегрупувавши свої сили, створило
загрозу оточення підрозділів радянських військ на дільниці фронту Іллінці – Липовець,
змусивши їх відійти на 20 - 30 кілометрів східніше. Все ж в районі сіл Володимирівки Розсоші і радгоспу ім. Тельмана ворогові вдалося оточити кілька дивізій 21-го та 17-го
стрілецьких корпусів 38-ї армії і при прориві кільця оточення 29 січня 1944 року вони
зазнали значних втрат. Окупанти відновили свої позиції на території району і
утримували їх до загального наступу військ 1-го та 2-го Українських фронтів, а саме їх
38-ї та 40-ї армії, які тут стикувалися в проведенні бойових дій починаючи з 11
березня. Протягом двох наступних днів всі населені пункти Іллінеччини були назавжди
звільнені від загарбників.
В 1965 році проведено перезахоронення з поодиноких та невеликих братських
могил навколишніх сіл у велику братську могилу в Іллінцях і споруджено меморіал, на
плитах якого викарбувало імена 345 радянських воїнів і партизан, полеглих при
звільненні району від ворога, крім того 251, імена яких невідомі. Всього загинуло при
визволенні Іллінеччини рядових бійців і командирів Радянської Армії 1377 чоловік.
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Глава 1. Загальна характеристика
Іллінецької міської територіальної громади
Стаття 1. Іллінецька міська територіальна громада складається з міста Іллінці, сіл
Неменка та Борисівка, які є самостійними адміністративно-територіальними
одиницями.
Стаття 2. Територія Іллінецької міської територіальної громади та її межі
визначаються державним актом, виданим Указом Президії Верховної Ради Української
РСР від 1 грудня 1986 року, та складається з міста Іллінці, сіл Неменка та Борисівка.
Стаття 3. Іллінецька міська територіальна громада розташована в східній
частинні області на одній з найбільших приток Південного Бугу річки Соб, в яку
впадають річечки В’язовиця, Собик і Струмка Вільшанка, знаходиться на відстані 70
кілометрів від обласного центру і за 16 кілометрів від найближчої залізничної станції
Липовець. Іллінецька міська територіальна громада налічує 12 327 жителів. Територія
населеного пункту становить 7 318 га.
Стаття 4. З метою участі у вирішенні питань місцевого значення членами
Іллінецької міської територіальної громади на день затвердження статуту створено 3
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.
Стаття 5. На території Іллінецької міської територіальної громади здійснюють
свою господарську діяльність понад 40 підприємств переважно видами економічної
діяльності яких є сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними
послуг; лісове господарство та лісозаготівлі; рибне господарство; добувна
промисловість і розроблення кар’єрів; виробництво харчових продуктів; поліграфічна
діяльність; ремонт і монтаж машин і устаткування; будівництво будівель; поштова та
кур’єрська діяльність; видавнича діяльність; діяльність у сфері радіомовлення;
рекламна діяльність; охорона здоров’я; діяльність у сфері творчості, мистецтва та
розваг; ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку; інші.
В межах територіальної громади функціонує: 10 закладів освіти: 1 вищий
навчальний заклад, 3 загальноосвітніх навчальні заклади та 6 дошкільних навчальних
заклади; спортивно-оздоровчі комплекси; дитячо-юнацька спортивна школа; 23
пам’ятки археології; 3 будинки культури; краєзнавчий музей; 4 бібліотеки.
Стаття 6. Розпорядження землями комунальної власності в межах Іллінецької
міської територіальної громади здійснює Іллінецька міська рада. Рішення про
відведення земель – приймається Іллінецької міською радою.
Стаття 7. Беручи до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші
чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток Іллінецької міської
територіальної громади, збереження і примноження культурної спадщини,
максимального задоволення інтересів різних поколінь членів міської громади міста
Іллінці, сіл Неменка та Борисівка здійснюється планування розвитку територіальної
громади.
Планування розвитку територіальної громади реалізується шляхом прийняття
Іллінецькою міською радою генерального та стратегічного плану розвитку Іллінецької
міської територіальної громади.
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З метою виконання генерального та стратегічного плану розвитку територіальної
громади Іллінецької міською радою можуть прийматись середньострокові та
короткострокові програми соціально-економічного розвитку Іллінецької міської
територіальної громади.
Глава 2. Правова основа статуту
Іллінецької міської територіальної громади
Стаття 8. Статут територіальної громади приймається міською радою більшістю
депутатів від загального складу ради. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування приймаються у відповідності до законодавства та цього Статуту. Дія
Статуту поширюється на всю територію Іллінецької міської територіальної громади.
Стаття 9. Статут набуває чинності після його офіційної реєстрації в органах
юстиції у встановленому законом порядку. Текст статуту підлягає публікації на
офіційному сайті Іллінецької міської ради. Статут не підлягає перезатвердженню
новообраним складом Іллінецької міської ради.
Положення Статуту є обов’язковими для виконання на всій території Іллінецької
міської територіальної громади усіма її членами, а також усіма фізичними та
юридичними особами, що знаходяться на території міста.
Стаття 10. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється Іллінецькою
міською радою шляхом прийняття на сесії відповідного рішення. Рішення ради про
внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів загальної
чисельності Іллінецької міської ради.
Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статуту можуть вноситись міським
головою, третиною депутатів від загального складу міської ради або членами
Іллінецької міської територіальної громади шляхом місцевої ініціативи.
Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його
окремих положень та скасування цього Статуту в цілому, набуває чинності з моменту
його реєстрації в органах юстиції та офіційного оприлюднення в засобах масової
інформації.
Стаття 11. Офіційне тлумачення положень цього Статуту може здійснювати
винятково Іллінецька міська рада у формі рішень. Офіційне тлумачення положень
цього Статуту здійснюється за запитом органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій розміщених на території громади,
членів Іллінецької міської територіальної громади, інших громадян України, поданим у
порядку встановленому законами України.
Глава 3. Члени Іллінецької міської територіальної громади,
їх права та обов’язки
Стаття 12. Членами Іллінецької міської територіальної громади є усі особи, які
відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця
проживання» та інших актів законодавства України постійно чи тимчасово
проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території міста Іллінці, сіл
-9-

Неменка та Борисівка, здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до
місцевого бюджету.
Члени територіальної громади, як суб’єкти реалізації права на місцеве
самоврядування поділяються на тих, що володіють правом голосу і тих, які не володіють
правом голосу. В свою чергу членами територіальної громади з правом голосу є
дієздатні громадяни України, які досягли повноліття і постійно проживають на
території міста Іллінці, сіл Неменка та Борисівка відповідно до Закону України «Про
свободу пересування і вільний вибір місця проживання» та інших актів законодавства
України.
Стаття 13. Задоволення соціально-побутових, економічних, безпекових,
культурно-духовних потреб членів Іллінецької міської територіальної громади
складають основну мету місцевого самоврядування громади, діяльності органів
місцевого самоврядування.
Крім прав, передбачених Конституцією та законами України, члени
територіальної громади мають невід’ємні права на ефективну систему прибирання та
вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних
будинків; забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у період відпочинку
громадян; ефективну систему безпеки громадян – попередження і боротьби зі
злочинністю; створення умов до зайнятості населення; доступність мобільного зв’язку;
ефективну систему надання побутових послуг; забезпеченість мешканців та їх дітей
місцями для відпочинку і дозвілля; забезпеченість закладами культури (бібліотеки,
будинки культури тощо); забезпеченість якісною питною водою; цілодобову
забезпеченість холодною водою; якісне електропостачання; розгалуженість і якість
доріг; освітленість вулиць у темну пору доби. Зазначений перелік прав мешканців
міста не є вичерпним.
Стаття 14. Захист і реалізація у в межах Іллінецької міської територіальної
громади прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та
законодавстві України, визначають зміст і спрямованість діяльності Іллінецької міської
ради.
Іллінецька міська рада, у межах власної компетенції та з врахуванням
можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту
окремих категорій членів територіальної громади (учасників АТО, пенсіонерів,
ветеранів війни, репресованих, багатодітних сімей тощо) можуть встановлювати
пільгові умови при користуванні інфраструктурою, наданні житлово-комунальних
послуг, оподаткування тощо.
Стаття 15. Права і обов’язки членів територіальної громади взаємопов’язані.
Таким чином наявність прав породжує необхідність виконання обов’язків стосовно як
окремих членів громади, так і Іллінецької міської територіальної громади в цілому.
А відтак члени Іллінецької міської територіальної громади зобов’язані
забезпечувати: збереження та розвиток історичних традицій та особливостей
територіальної громади, об’єктів історико-культурної спадщини; сприяння сталому
розвитку міста; толерантне ставлення до усіх членів територіальної громади; сприяння
реалізації права членів громади на задоволення передбачених цим Статутом основних
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соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;
бережливе ставлення до довкілля, зелених насаджень, екології міста Іллінці, села
Неменка та Борисівка.
Стаття 16. На території територіальної громади створюються умови для
активного залучення їх членів до участі у плануванні розвитку міста, у розробці та
прийнятті рішень з питань, що складають компетенцію територіальної громади та
органів місцевого самоврядування, у контролі за діяльністю органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб.
Іллінецька міська рада враховує пропозиції членів територіальної громади щодо
вдосконалення системи управління, господарської діяльності органів місцевого
самоврядування, забезпечення прав на самоврядування членів територіальної громади.
З метою забезпечення реалізації можливості вирішення питань місцевого
значення, згідно законодавства України, Іллінецька міська рада встановлює наступні
форми безпосередньої участі членів територіальної громади у місцевих виборах та
референдумах; загальних зборах громадян за місцем проживання; громадських
слуханнях; реалізації права на місцеві ініціативи; створенні органів самоорганізації
населення і участь у їх діяльності; участі у роботі інститутів громадянського
суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок,
інших неприбуткових організацій); тощо.
Стаття 17. Члени територіальної громади з правом голосу на основі загального,
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у
виборах представників органів місцевого самоврядування – Іллінецького міського
голови і депутатів Іллінецької міської ради. Порядок реалізації виборчого права
членами Іллінецької міської територіальної громади на місцевих виборах
встановлюється законодавством України.
Стаття 18. Місцевий референдум є формою безпосереднього вирішення членами
міської громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання
місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення.
Рішення міського референдуму мають найвищу юридичну силу на території
Іллінецької міської територіальної громади і є обов’язковими до виконання її членами.
Порядок ініціювання і проведення референдуму визначається законодавством України.
Стаття 19. Члени територіальної громади для спільного публічного обговорення
та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних
інтересів усієї міської громади або питань, що мають важливе значення для мешканців
певної території громади, проводять загальні збори мешканців (далі – загальні збори)
або конференції легітимних представників мешканців певної території міста (села) збори представників територіальних колективів мікрорайонів, вулиць, кварталів,
будинків тощо.
На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:
1) інформування членів територіальної громади про прийняті міською радою та їх
виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що
становлять громадський інтерес для мешканців відповідного мікрорайону, вулиці,
кварталу, будинку;
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2) обговорення проектів рішень міської ради, її виконавчого комітету, проектів
актів міського голови з питань, які становлять громадський інтерес для мешканців
відповідної території міста (села), розробка пропозицій до вищезгаданих проектів;
3) заслуховування інформації міського голови, звітів керівників підприємств,
установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, в частині
порушених проблем мешканців мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку;
4) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, затвердження їх
положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове
припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;
5) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо включення до
переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їх
структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм
власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунальнопобутових і соціально-культурних потреб мешканців даної території;
6) запровадження добровільного самооподаткування;
7) внесення пропозицій щодо встановлення міською радою ставок місцевих
податків і зборів;
8) розгляд і внесення мешканцями певної території міста (села) пропозицій до
органів місцевого самоврядування щодо найменування, перейменування вулиць,
встановлення пам’ятників тощо в межах відповідної території.
Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян, викладений
у цьому Статуті, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Іллінецької міської
ради.
Збори скликаються міським головою за власною ініціативою, за ініціативою
органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу,
будинку. Рішення міського голови про скликання загальних зборів доводиться до
відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 5 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.
Загальні збори ініційовані органом самоорганізації населення є правомочними за
умови присутності на них більше половини від чисельності членів територіальної
громади, що входять до складу органу самоорганізації. Загальні збори ініційовані
міським головою є правомочними за умови присутності на них більше 50 членів
міської територіальної громади з правом голосу.
Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами
самоорганізації населення, що розташовані на відповідній території. Рішення загальних
зборів з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до
повноважень місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.
Процедури ініціювання, оголошення, підготовки, проведення загальних зборів
(конференції), а також порядок реалізації на території Іллінецької міської
територіальної громади прийнятих ними рішень можуть визначатись Положенням про
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загальні збори членів Іллінецької міської територіальної громади, яке затверджується
міською радою на розвиток положень даного Статуту.
Стаття 20. Місцева ініціатива – вид нормотворчої ініціативи членів
територіальної громади з питань, які віднесені до компетенції міської ради. Місцева
ініціатива реалізується у формі подання до Іллінецької міської ради проекту рішення
міської ради. Предметом місцевої ініціативи може бути будь-яке питання, вирішення
якого законами України віднесене до компетенції органу місцевого самоврядування.
Суб’єктами розробки проекту рішення міської ради у порядку місцевої ініціативи
можуть бути:
1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу не менше 10 осіб;
2) об’єднання громадян, легалізовані на території громади;
3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.
Реєстрація проекту рішення Іллінецької міської ради, поданого у порядку місцевої
ініціативи, здійснюється секретарем міської ради за умови підтримки такого проекту
рішення не менше як 100 членами територіальної громади з правом голосу.
Підтримка проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється
у формі підписів членів територіальної громади з правом голосу під проектом такого
рішення. Суб’єкт розробки проекту рішення збирає підписи на підтримку такого
проекту, на підписних листах, форма яких має передбачати прізвище, ім’я та побатькові підписанта, його місце проживання, дату народження та підпис, який свідчить
про підтримку проекту рішення прийняття якого ініціюється. Збір підписів на
підтримку проекту рішення не має суперечити законодавству України, що регулює
відносини у сфері створення, збирання, одержання, зберігання, використання,
поширення, охорони, захисту інформації.
Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії
міської ради у порядку, встановленому Регламентом міської ради, з урахуванням
положень цього Статуту.
Іллінецька міська рада в межах своїх повноважень може:
1) прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
2) відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;
3) направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи на
доопрацювання за обов’язкової участі при доопрацюванні 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.
Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної
громади на місцеву ініціативу може визначатись Положенням про місцеві ініціативи,
яке затверджується міською радою на розвиток положень даного Статуту.
Стаття 21. Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів
територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена
статтею 13 Закону України "Про місцеве самоврядування України". Метою проведення
громадських слухань є надання членам Іллінецької міської територіальної громади
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можливості брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й
розвитку територіальної громади.
Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути:
1) проекти нормативно-правових актів міської ради (далі - ради) та її виконавчого
комітету, міського голови (далі - голови);
2) проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в
територіальній громаді;
3) найважливіші питання місцевого значення;
4) звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;
5) звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій - надавачів послуг, які
відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого
самоврядування (далі -підприємств, установ і організацій - надавачів послуг);
6) прийняття рішень за результатами звітів депутатів та посадових осіб місцевого
самоврядування, внесення пропозицій щодо дисциплінарної відповідальності вказаних
осіб.
Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної
громади на участь у громадських слуханнях визначається Положенням про громадські
слухання в місті Іллінці, селах Неменка та Борисівка, яке затверджене міською радою
на розвиток положень даного Статуту.
Стаття 22. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що
створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на
відповідній території в межах села, селища, міста.
Основними завданнями органів самоорганізації населення є:
1) створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в
межах Конституції і законів України;
2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців
шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
3) участі в реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку
відповідної території, інших місцевих програм.
Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.
Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина
території Іллінецької міської територіальної громади у межах якої проживають жителі,
які обрали цей орган.
Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається
рішенням ради, що дала дозвіл на створення:
1) сільського комітету - в межах території села;
2) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох,
однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;
3) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і
громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.
З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради
можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо
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в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної
території, які мають право голосу.
На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також
ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів
(конференції) у міській раді. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю
голосів їх учасників.
Ініціативна група подає до міської ради заяву про створення органу
самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем
проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із
зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації
населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем
проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження,
серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та
домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.
Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається міською
радою. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд
міської ради, розглядається на найближчому засіданні за участю членів ініціативної
групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
Міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу
самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації
населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом. Рішення міської
ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення
може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
Регулювання окремих процедурних питань щодо правового статусу та порядку
діяльності органів самоорганізації населення визначається Законом України «Про
органи самоорганізації населення».
Стаття 23. Іллінецька міська рада здійснює постійний моніторинг законопроектів,
зареєстрованих у Верховній Раді України, проектів регуляторних актів, оприлюднених
центральними органами виконавчої влади на предмет їх відповідності інтересам
територіальної громади. У випадку, якщо законопроекти, проекти інших актів органів
місцевого самоврядування не відповідають інтересам Іллінецької міської
територіальної громади, Іллінецька міська рада за партнерської участі представників
громадськості може реалізувати інформаційні, комунікаційні, інші кампанії,
спрямовані на запобігання прийняттю таких актів.
З метою захисту інтересів Іллінецької міської територіальної громади, Іллінецька
міська рада може розробляти законопроекти, проекти нормативно-правових актів,
проекти програм, ініціювати їх розгляд у парламенті, в інших органах державної влади
через народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, допоміжні,
консультативні органи Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів
державної влади.
Члени територіальної громади безпосередньо або через Іллінецьку міську раду,
депутатів міської, районної, обласної відповідних рад відстоюють інтереси громади
при прийнятті програм розвитку, затвердженні бюджетів тощо. Відстоювання інтересів
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територіальної громади в місцевих радах здійснюється шляхом розробки нормативноправових актів, доручень депутатам місцевих рад, зустрічей з представниками комісій і
фракцій місцевих рад.
Глава 4. Порядок здійснення Іллінецькою міською радою
місцевого самоврядування в територіальній громаді
Стаття 24. Головною метою здійснення місцевого самоврядування в Іллінецькій
міській територіальній громаді є створення умов для максимально повної реалізації
прав, задоволення потреб та інтересів членів громади, забезпечення її сталого
розвитку. Міська рада використовує та усіма законними способами забезпечує
дотримання визначених законодавством України гарантій місцевого самоврядування.
Стаття 25. Систему органів місцевого самоврядування в Іллінецькій міській
територіальній громаді складають:
1) Іллінецька міська рада;
2) Іллінецький міський голова;
3) Виконавчий комітет міської ради;
4) Органи самоорганізації населення.
Стаття 26. Іллінецька міська рада здійснює свою діяльність, керуючись
принципами відкритості і прозорості, що є необхідною умовою демократичного
управління територіальною громадою, забезпечення належної та ефективної взаємодії
органів місцевого самоврядування з мешканцями міста Іллінці, сіл Неменка та
Борисівка. Відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування
забезпечується через можливість доступу членів міської громади до повної,
об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку,
встановлених законом, а також здійснення громадського контролю і впливу
громадськості на прийняття Іллінецькою міською радою та її посадовими особами
рішень, здійснення дій або утримання від них.
Засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими. Проведення
закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо
визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу,
державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.
З врахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій та впровадження їх
у систему управління територіальною громадою, Іллінецька міська рада створює і
підтримує офіційний веб-сайт з метою більш повного задоволення потреб населення,
підприємств, установ, організацій в об’єктивній, комплексній інформації про різні
сфери суспільного життя громади, а також про діяльність та рішення Іллінецької
міської ради.
На офіційному веб-сайті Іллінецької міської ради має бути представлена
політична, економічна, правова, екологічна, науково-технічна, управлінська, культурна
та інша інформація про Іллінецьку міську територіальну громаду, довідкова
інформація про посадових осіб місцевого самоврядування, їх службові телефони, архів
рішень міської ради та її виконавчих органів, архів чинних нормативно-правових актів
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тощо. Інформація на офіційному веб-сайті міста постійно оновлюється та
удосконалюються способи її представлення і доступу.
Стаття 27. Систему актів Іллінецької міської ради складають:
1) Статут Іллінецької міської територіальної громади;
2) Рішення міської ради;
3) Рішення виконавчого комітету;
4) Розпорядження міського голови.
Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі
рішень. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення
більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим
Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради
включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і
враховується його голос.
Рішення міської ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або
таємним голосуванням. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках,
передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями
55, 56 цього Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення міської
ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським
головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням
зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо
рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома
третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.
Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення.
Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від
загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою. У разі
незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету ради, він може зупинити
дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної
ради. Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції
виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої
невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому
порядку.
Акти міської ради, її виконавчого комітету та міського голови нормативноправового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо
органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у
дію.
Офіційне оприлюднення актів міської ради здійснюється на офіційному веб-сайті
Іллінецької міської ради або, за такої необхідності, в інших засобах масової інформації.
Усі нормативно-правові акти міської ради зберігаються в електронному вигляді. До баз
даних електронних копій нормативно-правових актів міської ради забезпечується
безкоштовний та безперешкодний доступ через мережу Інтернет. Офіційне тлумачення
таких актів здійснює Іллінецька міська рада.
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Стаття 28. Іллінецька міська рада є представницьким та нормотворчим органом
місцевого самоврядування в місті Іллінці, селах Неменка та Борисівка, який здійснює
від імені та в інтересах міської громади функції та повноваження місцевого
самоврядування.
Міська рада складається з депутатів, обраних у порядку встановленому
законодавством України. Загальний склад (чисельність депутатів) міської ради та строк
їх повноважень встановлюється відповідно до законодавства України.
Міська рада сприяє розвитку засад самоврядування на території Іллінецької
міської територіальної громади. Завдання, функції та повноваження міської ради
визначаються законодавством України.
Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному
казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого
імені майнових та особистих немайнових прав та несе відповідні обов’язки, може бути
позивачем і відповідачем в судах.
Стаття 29. Робочими органами міської ради є постійні і тимчасові комісії, які
обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки
проектів рішень міської ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради
та її виконавчого комітету.
Для забезпечення своєї діяльності міська рада створює допоміжний орган –
апарат міської ради, що адміністративно підпорядкований міському голові, його
першому заступнику та заступнику з питань діяльності виконавчих органів, які
спрямовують і контролюють роботу апарату, а функціонально – секретарю міської
ради, який безпосередньо організовує їхню діяльність. Визначення загальної
чисельності апарату ради, розмір та структура витрат на його утримання, вирішення
інших питань функціонування апарату ради здійснюються відповідно до законодавства
України.
Стаття 30. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з
пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Порядок роботи
міської ради визначається Регламентом Іллінецької міської ради, який затверджується
міською радою у відповідності до законодавства України.
Сесійне засідання міської ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано
більшість від загального складу депутатів міської ради. Порядок реєстрації депутатів
міської ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.
Робота постійних і тимчасових комісій міської ради може здійснюватись у
спеціально відведених приміщеннях міської ради або у виїзному режимі – у залежності
від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких
стосуються ці питання.
Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень міської ради,
забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом
ради та цим Статутом.
Стаття 31. Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого
самоврядування (міської ради), представником інтересів Іллінецької міської
територіальної громади та представником інтересів виборців округу.
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З питань депутатської діяльності депутат міської ради у порядку, визначеному
законами України, може звертатися до міського голови, керівників органів,
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або
зареєстрованих на території Іллінецької міської територіальної громади, з
депутатським запитом або депутатським зверненням.
Депутат міської ради і фракція політичної партії у міській раді періодично звітує
перед виборцями про свою діяльність. Порядок проведення звітів депутатами
встановлюється міською радою.
Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких
визначається законом України та відповідним Положенням, що затверджується
міською радою.
Стаття 32. За пропозицією міського голови міська рада обирає таємним
голосуванням секретаря міської ради. Секретар міської ради обирається з числа
депутатів міської ради на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній
основі.
Секретар міської ради:
1) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених законодавством;
2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади
інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається
внести на розгляд міської ради;
3) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;
4) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених
законодавством;
5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців, органів
самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації,
організує контроль за їх виконанням;
6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших
комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;
8) за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства та цього
Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів,
виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування
офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим
самоврядуванням територіальної громади;
10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання,
пов'язані з діяльністю міської ради територіальної громади та її органів;
11) у випадку відсутності міського голови виконує його обов'язки з питань
діяльності міської ради.
Стаття 33. Іллінецький міський голова (далі – міський голова) є головною
посадовою особою Іллінецької міської територіальної громади. Міський голова
обирається жителями міста Іллінці, сіл Неменка та Борисівка, які мають право голосу
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на місцевих виборах, на строк, визначений законом, шляхом вільних виборів на основі
загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.
Міським головою може бути обраний член Іллінецької міської територіальної
громади, який має право голосу на місцевих виборах і постійно проживає на території
міста Іллінці, сіл Неменка та Борисівка. Порядок обрання міського голови визначається
чинним законодавством України.
Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою
службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім
викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися
підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих
рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також
обмеження, встановлені законодавством України про місцеве самоврядування, про
службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційним законодавством тощо.
Строк повноважень міського голови встановлюється Конституцією та законами
України. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською
виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і
закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.
Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України,
законодавством України, цим Статутом та регламентом міської ради.
У межах своїх повноважень Іллінецький міський голова видає розпорядження,
що є обов’язковими для виконання на території Іллінецької міської територіальної
громади.
Стаття 34. Виконавчими органами Іллінецької міської ради є виконавчий комітет
міської ради, відділи, сектори та інші структурні підрозділи, що можуть створюватись
міською радою.
Структура виконавчих органів, загальна чисельність апарату виконавчих органів,
система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів
затверджуються міською радою за поданням міського голови, з врахуванням статті 6
Європейської хартії місцевого самоврядування.
Виконавчі органи ліквідуються міською радою за поданням міського голови.
Стаття 35. Виконавчий комітет Іллінецької міської ради є виконавчим і
розпорядчим органом міської ради, який створюється на період її повноважень.
Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або
неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує
особа, на яку покладено виконання обов’язків міського голови.
Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді.
Міський голова звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету у
порядку, встановленому законодавством України. Кількісний і персональний склад
виконавчого комітету затверджується міською радою за поданням міського голови. До
складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, окрім
секретаря міської ради.
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Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним
рішень визначаються регламентом, який затверджується виконавчим комітетом.
Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків
передбачених законодавством.
Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству,
доцільності, а також інші рішення, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані
міською радою.
Стаття 36. Міська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед міською
громадою. Міська рада періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби
масової інформації, сайт Іллінецької міської ради, на зустрічах з представниками
міської громади інформує населення про виконання програм соціально-економічного і
культурного розвитку Іллінецької міської територіальної громади, місцевого бюджету,
з інших питань місцевого значення, звітує перед міською громадою про діяльність ради.
Стаття 37. В Іллінецькій міській раді може створюватись система неперервного
контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування та працівників, що
здійснюють свою діяльність на підставі строкового трудового договору. Контроль за
діяльністю таких працівників передбачає аналіз ефективності їх діяльності в частині
виконання ним своїх посадових обов’язків, виконання вимог антикорупційного
законодавства України, дотримання етики поведінки у спілкуванні з членами
територіальної громади.
Обов’язок щодо організації контролю за діяльністю працівників Іллінецької
міської ради покладається на міського голову та його заступників. У ході контрольної
діяльності Іллінецький міський голова за клопотанням його заступників може
приймати рішення про проведення службового розслідування, про депреміювання та
притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, що допустили
порушення трудової дисципліни або вчинили інші дії, які можуть дискредитувати
Іллінецьку міську раду.
Стаття 38. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого
самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на
територію Іллінецької міської територіальної громади, базуються на засадах
співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань
соціально-економічного та культурного розвитку громади. Іллінецька міська рада
здійснює функції місцевого самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.
Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну
діяльність Іллінецької міської ради, а також вирішувати питання, віднесені
Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб
місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм міською радою
повноважень та в інших випадків, передбачених законом.
Стаття 39. Налагодження відносин Іллінецької міської територіальної громади з
іншими територіальними громадами здійснюється з метою запровадження більш
ефективних механізмів розв’язання спільних проблем, обміну досвідом, захисту
спільних інтересів громад.
Взаємовідносини Іллінецької міської територіальної громади з іншими
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територіальними громадами можуть оформлятись у вигляді відповідних договорів,
ухвалених представницькими органами місцевого самоврядування та підписаних
уповноваженими представниками громад або в інший спосіб не заборонений законом.
Іллінецька міська рада, представляючи міську громаду, бере участь у
співробітництві територіальних громад, здійснюючи його безпосередньо з
територіальними громадами інших сіл, селищ, міст України, а також в рамках
асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування
України, для чого відповідно до законодавства України та цього Статуту можуть
вживатися необхідні дії та укладатися необхідні угоди.
Стаття 40. З підприємствами, установами та організаціями, які не належать до
комунальної власності міської громади, територіальна громада в особі Іллінецької
міської ради та міського голови будує свої взаємовідносини на договірній та
податковій основах.
Взаємовідносини міської громади з суб’єктами господарювання, що здійснюють
свою діяльність на території Іллінецької міської територіальної громади, будуються як
на паритетних засадах (шляхом укладення цивільно-правових угод тощо), так і на
засадах підпорядкованості (обов’язковості виконання правових актів міської ради та її
виконавчих органів на території громади, контролю за їх дотримання) у межах
повноважень, наданих міській раді та виконавчим органам міської ради чинним
законодавством України.
На території Іллінецької міської територіальної громади заохочуються будь-які
законні форми залучення капіталу та інвестицій, які сприяють розвитку економіки в
громаді, у першу чергу, галузей з надання соціальних послуг та об’єктів соціальної
інфраструктури.
Стаття 41. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам
судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають в передбачених законодавством
випадках допомогу в здійсненні їх функцій. Міський голова або за його дорученням
інша посадова особа відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб
місцевого самоврядування з органами судової влади і прокуратури.
Глава 5. Фінансова основа місцевого самоврядування
в Іллінецькій міській територіальній громаді
Стаття 42. Фінансова основа місцевого самоврядування в Іллінецькій міській
територіальній громаді – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою
яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування та
виконання делегованих повноважень на території громади.
Фінансову основу місцевого самоврядування в Іллінецькій міській територіальній
громаді складають:
1) кошти міського бюджету;
2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній
власності територіальної громади, у тому числі, розміщених за межами територіальної
громади;
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3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій
засновником яких є Іллінецька міська рада;
4) інші фінансові ресурси.
Іллінецька міська 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 міських,
районних, регіональних або загальнодержавних програм.
З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів
соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для
вирішення актуальних проблем розвитку територіальної громади Іллінецька міська
рада сприяє благодійності на користь Іллінецької міської територіальної громади.
Стаття 43. Іллінецька міська територіальна громада реалізує право на
самоврядування шляхом складання міського бюджету – плану формування і
використання фінансових ресурсів громади.
Бюджет Іллінецької міської територіальної громади формується відповідно до
законодавства України. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та
звітності бюджету територіальної громади встановлюється бюджетним законодавством
України. Виконавчі органи міської ради забезпечують виконання міського бюджету.
Іллінецька міська рада з метою звітування про стан виконання бюджету та
залучення членів територіальної громади до розробки проекту бюджету на наступний
рік може ініціювати проведення бюджетних слухань як форми громадських слухань.
Іллінецька міська рада має право здійснювати внутрішні запозичення до міського
бюджету відповідно до чинного законодавства України.
Іллінецька міська рада здійснює свою діяльність в тому числі з метою
відстоювання
інтересів
територіальної
громади
при
розробці
проектів
загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного
розвитку.
Стаття 44. Іллінецька міська рада у межах повноважень визначених
законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і
зборів – обов’язкових постійних платежів до міського бюджету, що здійснюють
фізичні та юридичні особи на території громади відповідно до переліку і в межах
граничних розмірів ставок, установлених законодавством України.
У випадку, якщо міська рада не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих
податків і зборів, їх розміру, в такому випадку залишається чинним попередньо
прийняте рішення, яке затверджує перелік місцевих податків і зборів, та їх ставки.
Міська рада може надавати юридичним та фізичним особам пільги по сплаті
місцевих податків і зборів у випадку здійснення ними таких платежів авансом, якщо
інше не встановлено законодавством України.
Стаття 45. Іллінецька міська рада та міський голова, виходячи з історичних
традицій та сучасного позитивного досвіду розвитку в територіальній громаді
благодійництва, меценатства та спонсорства, в ім’я соціальної підтримки осіб, які її
потребують, сприяння талановитій молоді, збереження та примноження міських
культурних духовних та матеріальних цінностей, вважає за необхідне здійснювати
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підтримку муніципальної соціальної відповідальності, благодійництва, меценатства та
спонсорства.
Підтримка муніципальної соціальної відповідальності, благодійництва,
меценатства та спонсорства здійснюється за допомогою матеріального та
нематеріального заохочення талановитої молоді або підтримки осіб, що опинились у
скрутному життєвому становищі.
Глава 6. Комунальна власність в
Іллінецькій міській територіальній громаді
Стаття 46. Міська громада має право комунальної власності – право на свій
розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи місцевого самоврядування
володіти, користуватися та розпоряджатися комунальною власністю Іллінецької
міської територіальної громади.
До комунальної власності належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, 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, визнана
судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття
спадщини.
Іллінецька міська рада з метою зміцнення економічної основи міської громади,
поліпшення обслуговування населення, розвитку культури, науки, освіти в Іллінецькій
міській територіальній громаді можуть на договірних засадах формувати спільну
(комунальну) власність (спільно з іншими територіальними громадами та суб’єктами
права України).
Набуття права на землю територіальною громадою та передача землі з
комунальної власності у державну, передача земель комунальної власності у власність
юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.
Об’єкти права комунальної власності територіальної громади, у тому числі землі
комунальної власності можуть бути відчужені чи передані в оренду у порядку,
визначеному законодавством України та рішеннями міської ради.
Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці,
проїзди, дороги, сади, бульвари, водоймища, а також пам'ятники природи, історії,
археології та культури, будівлі й споруди, об'єкти оздоровчого та історико-культурного
призначення, інші майнові об'єкти.
Стаття 47. Іллінецькою міською радою у межах повноважень, визначених
законами України та цим Статутом, з метою забезпечення економічних, енергетичних,
соціальних, житлових, побутових, транспортних потреб членів Іллінецької міської
територіальної громади, ведення ефективної економічної діяльності у виробничій і
сервісній сферах можуть створюватися комунальні підприємства та установи.
Власником комунальних суб’єктів господарювання є територіальна громада.
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Міська рада затверджує статути комунальних суб’єктів господарювання,
визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.
Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального
підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями
територіальної громади. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства
здійснюється за рішенням Іллінецької міської ради.
Стаття 48. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово
відчужені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди
безпосередньо міської громади. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за
збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.
Іллінецька міська рада має право звертатися до суду про притягнення до
відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам
права комунальної власності.
Глава 7. Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 49. Після офіційного набрання чинності цим Статутом міський голова
доручає відповідному працівнику апарату Іллінецької міської ради за участю постійних
комісій міської ради:
1) здійснити у визначений термін перегляд усіх нормативно-правових актів
Іллінецької міської ради щодо їх відповідності цьому Статуту;
2) у випадку необхідності підготувати пропозиції міському голові щодо
приведення попередньо прийнятих актів міської ради та міського голови нормативного
характеру у відповідність з цим Статутом;
3) забезпечити широке ознайомлення членів територіальної громади зі змістом
цього Статуту, провести роботу з роз’яснення його положень щодо прав та обов’язків
членів міської громади, організувати публікацію коментарів фахівців.
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