
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 243 

 

Про схвалення попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та 

потребам Пирятинської міської територіальної громади пропозиції щодо 

ініціювання співробітництва територіальних громад  

 

Керуючись статтями 11, 52, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, статті 5 Закону України „Про співробітництво 

територіальних громад“, виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити попередній висновок стосовно відповідності інтересам та 

потребам Пирятинської міської територіальної громади пропозиції щодо 

ініціювання співробітництва територіальних громад, що додається. 

2. Відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради 

(Стадник Є.В.) забезпечити підготовку проєкту рішення про надання згоди на 

організацію співробітництва територіальних громад та подати його на розгляд 

міської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХВАЛЕНО 

Рішення виконкому 

міської ради 

25.07.2022 № 243 

 

Попередній висновок 

стосовно відповідності інтересам та потребам 

Пирятинської міської територіальної громади 

пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад 

  

1. Суб’єкт внесення пропозиції: Пирятинський міський голова Сімонов 

Андрій Вікторович. 

 

2. Дата внесення пропозиції: 13.07.2022. 

 

3. Потенційні суб’єкти співробітництва: Пирятинська міська 

територіальна громада через Пирятинську міську раду в особі міського голови 

Сімонова Андрія Вікторовича, Гребінківська міська територіальна громада 

через Гребінківську міську раду в особі Колісніченка Віталія Івановича, 

Новоржицька селищна територіальна громада через Новоржицьку селищну 

раду в особі селищного голови Тітенка Анатолія Петровича, Чорнухинська 

селищна територіальна громада через Чорнухинську селищну територіальну 

громаду в особі селищного голови Василенка Олександра Миколайовича. 

 

4. Мета співробітництва: створення спільного підприємства для 

запровадження ефективної системи поводження з відходами на території 

громад та зменшення негативного впливу відходів на довкілля. 

 

5. Обґрунтування доцільності співробітництва: реалізація повноважень 

органу місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами, глобального 

проєкту „Підтримка ініціативи з експорту технологій захисту довкілля‟, який 

впроваджується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ),  

розробка місцевих планів поводження з відходами відповідно до Регіонального 

плану управління відходами для Полтавської області до 2030 року, надання 

якісних послуг у сфері поводження з відходами на території громад. 

 

6. Сфера здійснення співробітництва: сфера спільних інтересів 

територіальних громад у межах повноважень органів місцевого 

самоврядування, спільне розв’язання проблемних питань та забезпечення 

виконання заходів щодо сприяння реалізації державної політики у сфері 

поводження з відходами. 

 

7. Форма співробітництва: утворення спільного комунального 

підприємства. 



 

8. Очікувані фінансові результати співробітництва: отримання грантових 

коштів. 

 

9. Інші умови співробітництва: ____________________________________. 

 

Висновок: пропозиція щодо ініціювання співробітництва територіальних 

громад відповідає інтересам та потребам Пирятинської міської територіальної 

громади. 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 


