
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ                   
сорок шостої сесії шостого скликання 

 

 

06 травня 2015 року                № 66 

 

 

Про ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад 
 

            

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 5 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад“, враховуючи висновки постійних комісій, з метою соціально-

економічного розвитку та підвищення якості та доступності надання публічних 

послуг, міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Ініціювати процедуру добровільного об’єднання територіальної 

громади міста Пирятина та територіальних громад сільських населених пунктів:  

 

Пирятинський район: 

 Олександрівка, Могилевщина, Рівне (Олександрівська сільська рада); 

 Дейманівка, Прихідьки (Дейманівська сільська рада); 

 Харківці, Вишневе, Високе (Харківецька сільська рада); 

 Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Меченки, Першотравневе (Сасинівська 

сільська рада); 

 Каплинці, Усівка (Каплинцівська сільська рада); 

 Білоцерківці, Яцини (Білоцерківська сільська рада); 

 Велика Круча, Повстин (Великокручанська сільська рада); 
  

Чорнухинський район: 

Курінька, Скибинці, Нетратівка (Куріньківська сільська рада); 

 

Гребінківський район: 

Тарасівка (Тарасівська сільська рада). 

 

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади 

визначити місто Пирятин, а її назву – Пирятинська міська територіальна 

громада. 
 

http://www.docufreezer.com/order


3. Доручити міському голові Рябоконю О.П. провести громадські 

слухання щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад 

відповідно до статуту територіальної громади міста Пирятина. 

 4. Доручити виконавчому комітету Пирятинської міської ради вивчити 

обсяги та спосіб державної підтримки об’єднаної територіальної громади. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голів постійних 

комісій міської ради. 

 

 
 

Міський голова                                 О.РЯБОКОНЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сорок шостої 

сесії Пирятинської міської ради 

шостого скликання 

від 06 травня 2015 року № 66 

 

Ініціатива депутатів Пирятинської міської ради шостого скликання 

щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, статті 5 Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад“, з метою соціально-економічного розвитку та підвищення якості та 

доступності надання публічних послуг, ми, депутати Пирятинської міської ради 

шостого скликання, виступаємо з ініціативою щодо добровільного об’єднання 

територіальної громади міста Пирятина та територіальних громад сільських 

населених пунктів: 

Пирятинський район: 

 Олександрівка, Могилевщина, Рівне (Олександрівська сільська рада); 

 Дейманівка, Прихідьки (Дейманівська сільська рада); 

 Харківці, Вишневе, Високе (Харківецька сільська рада); 

 Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Меченки, Першотравневе (Сасинівська 

сільська рада); 

 Каплинці, Усівка (Каплинцівська сільська рада); 

 Білоцерківці, Яцини (Білоцерківська сільська рада); 

 Велика Круча, Повстин (Великокручанська сільська рада); 

 Чорнухинський район: 

Курінька, Скибинці, Нетратівка (Куріньківська сільська рада); 

Гребінківський район: 

Тарасівка (Тарасівська сільська рада). 

 Пропонуємо визначити місто Пирятин адміністративним центром 

об’єднаної територіальної громади, а її назву – Пирятинська міська 

територіальна громада. 
 

1. __________ Новіков Олександр Олександрович 

2. __________ Гуленко Владислав Вікторович 

3. __________ Салівон Олександра Олександрівна 

4. __________ Чайка Тетяна Георгіївна 

5. __________ Жайворонок Олександр Леонідович 

6. __________ Шевченко Андрій Михайлович 

7. __________ Докучаєв Валентин Миколайович 

8. __________ П’ятак Сергій Миколайович 

9. __________ Шульга Анатолій Григорович 

10. __________ Луценко Валентина Григорівна 

11. __________ Кривець Валерій Васильович 

12. __________ Єршов Олександр Васильович 


