
 

УКРАЇНА 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

Полтавської області 

 

(п’ятдесят друга сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «_____» _______________ 2015 року                                                                             № ____ 

 

 

Про ініціювання добровільного 

об’єднання територіальних громад 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» з метою соціально-

економічного розвитку та підвищення якості та доступності надання публічних послуг 

міська рада 

 

в и р і ш и л а : 

 

1. Ініціювати процедуру добровільного об’єднання територіальної громади міста  

 Миргорода та територіальних громад сіл: 

Білики, Лещенки, Марченки,  Милашенкове (Біликівська сільська рада); 

Вовнянка (Вовнянська сільська рада); 

Гаркушинці, Рибальське (Гаркушинська сільська рада); 

Дібрівка, Верховина, Веселе, Глибоке, Котлярі, Показове, Стовбине, Шпакове  

(Дібрівська сільська рада); 

Зубівка, Руда (Зубівська сільська рада); 

Петрівці, Кузьменки (Петрівцівська сільська рада); 

Слобідка, Мальці, Носенки, Осове (Слобідська сільська рада); 

Довгалівка, Малі Сорочинці (Хомутецька сільська рада); 

Шахворостівка, Деркачі, Любівщина, Малинівка, Трудолюб (Шахворостівська 

сільська рада); 

Ярмаки, Ємці, Єрки (Ярмаківська сільська рада). 

  

2. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначити  

 м. Миргород, а її назву – Миргородська міська територіальна громада. 

 

3. Доручити міському голові Соломасі С.П. направити пропозиції про об’єднання  

 сільським головам вищезазначених рад (додається). 

 

4. Доручити виконавчому комітету Миргородської міської ради вивчити обсяги та  

 спосіб державної підтримки об’єднаної територіальної громади. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики (Паутов О.Б.) та з 

питань бюджету, інвестицій та підприємництва (Мелашенко Б.Д.). 

 

 

Міський голова                                    С.П. Соломаха 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення п’ятдесят другої сесії 

міської ради шостого скликання 

від "__"_________2015р. 

№___ 

 

 

Звернення депутатів Миргородської міської ради щодо ініціювання 

добровільного об’єднання територіальних громад. 

 

         Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

ст. 5 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», з метою 

соціально-економічного розвитку, підвищення якості та доступності надання публічних 

послуг, звертаємося із пропозицією щодо ініціювання процедури добровільного об’єднання 

територіальної громади міста Миргорода та територіальних громад сіл: 

 

Білики, Лещенки, Марченки,  Милашенкове (Біликівська сільська рада); 

Вовнянка (Вовнянська сільська рада); 

Гаркушинці, Рибальське (Гаркушинська сільська рада); 

Дібрівка, Верховина, Веселе, Глибоке, Котлярі, Показове, Стовбине, Шпакове  

(Дібрівська сільська рада); 

Зубівка, Руда (Зубівська сільська рада); 

Петрівці, Кузьменки (Петрівцівська сільська рада); 

Слобідка, Мальці, Носенки, Осове (Слобідська сільська рада); 

Довгалівка, Малі Сорочинці (Хомутецька сільська рада); 

Шахворостівка, Деркачі, Любівщина, Малинівка, Трудолюб (Шахворостівська 

сільська рада); 

Ярмаки, Ємці, Єрки (Ярмаківська сільська рада). 

 

Пропонуємо визначити м. Миргород адміністративним центром об’єднаної територіальної 

громади, а її назву – Миргородська міська територіальна громада. 

 

 

 

 

 
Секретар міської ради                                                К.О.Кірпосенко 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%28%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0

