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Станіславська сільська рада

РІШЕННЯ
Від Ме

Про внесення змін до Статуту громади

У зв'язку з приєднанням Олександрівської сільської ради до
Станіславської об'єднаної територіальної громади, ліквідацією Білозерського
району та утворення Херсонського району до складу території якого входить
Станіславська сільська територіальна громада, відповідно до Постанови

Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. Ле 807-ІХ «Про утворення та
ліквідацію районів», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.2020

року Ле 726 «Про визначення адміністративних центрів та затвердження
територій територіальних громад Херсонської області», Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку
інституту старост», змін норм чинного законодавства, керуючись статтями
195 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 9 Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад,
Станіславська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Статут Станіславської об'єднаної територіальної

громади Білозерського району Херсонської області, затверджений рішенням
ХХХ сесії МП скликання від 11.06.2019 року Хе 511/838 «Про затвердження
Статуту Станіславської об'єднаної територіальної громади», а саме

1.1. До назви громади:
З

- Станіславська об'єднана територіальна громада Білозерського
району Херсонської області, "

на
- Станіславська сільська територіальна громада Херсонського

району Херсонської області»
1.2. Внести відповідні зміни назви громади по тексту Статуту.
1.3. Внести зміни в Статуті відповідно до змін які відбулися в

законодавстві.
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2. Викласти Статут Станіславської сільської територіальної громади
Херсонського району Херсонської області у новій редакції, що

ї, додається.
3. Затвердити Статут Станіславської сільської територіальної громади

Херсонського району Херсонської області, що додається.
4. Секретарю сільської ради СТАСЮКТ.М. провести всі необхідні

організаційні дії щодо державної реєстрації Статуту Станіславської сільської

територіальної громади Херсонського району Херсонськоїобласті.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну

депутатську комісіюз питань прав людини, законності, правопорядку,
регламенту сільської ради, депутатської діяльності і етики та
антикорупційноїдіяльності.
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