
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

   РІШЕННЯ 
                            двадцятої сесії сьомого скликання 

 

28 лютого 2017 року                                                                                           № 10               
 

Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської рад Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного 

фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський 

міський водоканал“, делегування представників до участі в комісії 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Закону України „Про співробітництво територіальних громад“, 

розглянувши рішення виконавчого комітету Пирятинської міської ради від 

23.03.2016 № 82 „Про співробітництво територіальних громад Пирятинської 

міської ради та Дейманівської сільської ради в частині спільного фінансування 

(утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський 

водоканал“, рішення виконавчого комітету Дейманівської сільської ради від            

19 липня 2016 року № 07 „Про співпрацю територіальних громад Пирятинської 

міської ради та Дейманівської сільської ради в частині спільного фінансування  

(утримання) інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський 

водоканал“, рішень сімнадцятої позачергової сесії Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  від 23 листопада 2016 року № 300 „Про співробітництво 

територіальних громад Пирятинської міської ради та Тарасівської сільської 

ради в частині спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту 

КП „Пирятинський міський водоканал“ та № 301 „Про надання дозволу 

комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ на створення 

виробничого підрозділу в с.Тарасівка Гребінківського району“, враховуючи 

протокол громадських слухань від 28.12.2016 № 1, з метою утримання в 

належному стані мереж водогону та забезпечення населення с.Тарасівка 

Гребінківського району і с.Прихідьки Пирятинського району якісною питною 

водою, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на організацію співробітництва територіальних громад 

Пирятинської міської, Дейманівської сільської ради Пирятинського району та 

Тарасівської сільської ради Гребінківського району в частині спільного 



фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкту комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“. 

2. Делегувати Вараву Максима Володимировича, заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради, та Дуброва Миколу 

Яковича, начальника комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“, для участі в комісії  з підготовки проекту договору про 

співробітництво громад. 

3. Доручити начальнику комунального підприємства „Пирятинський 

міський водоканал“ Дуброву М.Я. підготувати пропозиції, які необхідно 

включити до договору про співробітництво громад.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                        О.РЯБОКОНЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


