
  

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок сьомої позачергової сесії шостого скликання 

 

 

29 травня 2015 року            № 82 

 

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання  

територіальних громад та делегування  

представників до спільної робочої групи 

 

 

Відповідно до статті 6 Закону України „Про добровільне об’єднання 

територіальних громад“, пунктів 21, 331, 41 частини 1 статті 26 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні“, керуючись рішенням сорок шостої 

сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 06 березня 2015 року           

№ 66 „Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад“, 

розпоряджень міського голови від 20.05.2015 № 36 „Про ініціювання 

добровільного об’єднання територіальних громад міста Пирятина та сільських 

населених пунктів“, № 37 „Про вивчення пропозицій щодо ініціювання 

добровільного об’єднання територіальних громад та її обговорення“, 

розглянувши і обговоривши протокол громадського обговорення ініціативи 

депутатів міської ради та міського голови „Про можливе добровільне 

об’єднання територіальних громад міста Пирятина та сільських населених 

пунктів“ від 28.05.2015 року, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад у 

Пирятинську міську територіальну громаду з центром у місті Пирятині: 

Пирятинський район: 

місто Пирятин, села Калинів Міст, Верхоярівка, Замостище, Заріччя, 

Ївженки, Голобородька (Пирятинська міська рада); 

села Олександрівка, Могилевщина, Рівне (Олександрівська сільська 

рада); 

села Дейманівка, Прихідьки (Дейманівська сільська рада); 

села Харківці, Вишневе, Високе (Харківецька сільська рада); 

села Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Меченки, Першотравневе 

(Сасинівська сільська рада); 

села Каплинці, Усівка (Каплинцівська сільська рада); 
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села Білоцерківці, Яцини (Білоцерківська сільська рада); 

села Давидівка, Нові Мартиновичі, Кроти, Гурбинці (Давидівська 

сільська рада); 

село Грабарівка (Грабарівська сільська рада); 

села Велика Круча, Повстин (Великокручанська сільська рада); 

Чорнухинський район: 

села Курінька, Скибинці, Нетратівка (Куріньківська сільська рада); 

Гребінківський район: 

селоТарасівка (Тарасівська сільська рада). 

2.  Доручити міському голові Рябоконю О.П. звернутися з пропозицією 

про добровільне об’єднання територіальних громад до голів територіальних 

громад вищезазначених сільських населених пунктів. 

3. Делегувати до спільної робочої групи з підготовки проекту договору 

про об’єднання територіальних громад Пирятинського міського голову 

Рябоконя Олексія Петровича та заступника міського голови з питань діяльності 

виконкому міської ради Шикеринця Ігоря Станіславовича.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову 

Рябоконя О.П.  

 

 

 

Міський голова                                            О.РЯБОКОНЬ 
 

 


