
 
 
 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   
восьмої сесії восьмого скликання 

 
 

31 березня 2021 року  № 223 
 
 
Про утворення старостинських округів на території Пирятинської міської 
територіальної громади  
 
 

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні“, з метою забезпечення представництва 
жителів населених пунктів, що увійшли до складу Пирятинської міської ради, 
враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Утворити на території Пирятинської міської територіальної громади        
17 (сімнадцять) старостинських округів з адміністративним центром у місті 
Пирятин: 

1) Березоворудський старостинський округ з центром у селі Березова 
Рудка та селами, що увійшли до його складу: Березова Рудка, Вечірки, 
Крячківка, Мар’ їнське; 

2) Великокручанський старостинський округ з центром у селі Велика 
Круча та селами, що увійшли до його складу: Велика Круча, Мала Круча, 
Повстин; 

3) Вікторійський старостинський округ з центром у селі Вікторія та 
селами, що увійшли до його складу: Вікторія, Архемівка; 

4) Грабарівський старостинський округ з центром у селі Грабарівка; 
5) Давидівський старостинський округ з центром у селі Давидівка; 
6) Дейманівський старостинський округ з центром у селі Дейманівка та 

селами, що увійшли до його складу: Дейманівка, Шкурати; 
7) Калиновомостівський старостинський округ з центром у селі Калинів 

Міст та селами, що увійшли до його складу: Калинів Міст, Верхоярівка, 
Замостище; 

8) Каплинцівський старостинський округ з центром у селі Каплинці та 
селами, що увійшли до його складу: Каплинці, Усівка; 



9) Куріньківський старостинський округ з центром у селі Курінька та 
селами, що увійшли до його складу: Курінька, Нетратівка, Скибинці; 

10) Малютинський старостинський округ з центром у селі Малютинці; 
11) Новомартиновицький старостинський округ з центром у селі Нові 

Мартиновичі та селами, що увійшли до його складу: Нові Мартиновичі, Кроти, 
Гурбинці. 

12) Олександрівський старостинський округ з центром у селі 
Олександрівка та селами, що увійшли до його складу: Олександрівка, 
Могилівщина, Рівне, Першотравневе; 

13) Прихідьківський старостинський округ з центром у селі Прихідьки та 
селами, що увійшли до його складу: Прихідьки, Яцини; 

14) Теплівський старостинський округ з центром у селі Теплівка; 
15) Сасинівський старостинський округ з центром у селі Сасинівка та 

селами, що увійшли до його складу: Сасинівка, Кейбалівка, Леляки, Меченки, 
Червоне; 

16) Смотриківський старостинський округ з центром у селі Смотрики; 
17) Харківецький старостинський округ з центром у селі Харківці та 

селами, що увійшли до його складу: Харківці, Вишневе, Високе, Білоцерківці. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради                

Пазюка С.Г. та постійну комісію з питань прав людини, законності, культури, 
молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 
 
 
 
Міський голова  А.СІМОНОВ  

 


