
№

З/П
Номер та назва проєкту в реєстрі Район

Дата внесення 

договору про 

співробітництво до 

реєстру

Дата і номер 

договору про 

співробіт-ництво

Найменування суб'єктів співробітництва, їх місцезнаходження, контактні дані

 (телефон, факс, електронна пошта)

Найменування суб'єкта співробітництва, 

відповідального за подання звітів про виконання 

договору про співробітництво, його місцезнаходження, 

контактні дані 

(телефон, факс, електронна пошта)

Форма співробітництва
Строки дії договору про 

співробітництво

Дата й підстави для 

внесення змін до договору 

про співробітництво або 

його припинення

Примітка

1 3. «Оновлене життя місцевої пожежної охорони – запорука 

безпечної життєдіяльності громад» (Полтавська обл., 

Семенівський р-н)

Семенівський 16.02.2015 12.02.2015 б/н Горошинська сільська рада 

с. Горошине, вул. Гагаріна, 19-В 

Семенівський р-н, Полтавська обл., 

тел. (05341) 9-67-40

Оболонська сільська рада

с. Оболонь, вул. Карла Маркса, 1/2

Семенівський р-н, Полтавська обл., 

тел. (05341) 9-51-52

Наріжанська сільська рада

с. Наріжжя, вул. Касяненка, 1 

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05341) 96-0-42

Погребняківська сільська рада

Оболонська сільська рада

с. Оболонь,

вул. Карла Маркса, 1/2, 

Семенівський р-н, 

Полтавська обл.,

тел. (05341) 9-28-64, 9-19-03

Координацію діяльності суб`єктів покладено на

Семенівська РДА

смт Семенівка

вул. Леніна, 44, 

Семенівський р-н, 

Полтавська обл.

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 12.02.2015

Переможець облконкурсу 

2015 року

2 4. «Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення 

матеріально-технічної бази громад. Спільний крок до чистоти 

довкілля Пирятинського краю»

Пирятинський 23.03.2015 16.03.2015 б/н Пирятинська міська рада

м. Пирятин, вул. Леніна,21

Полтавська обл.,

тел. (05358) 2-05-81

факс (05358) 2-05-80

Олександрівська сільська рада

с. Олександрівка, Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05358) 2-21-40

Дейманівська сільська рада

с. Дейманівка, Пирятинський р-н, 

Полтавська обл.,

тел. (05358) 67-3-24

Харківецька сільська рада

Пирятинська міська рада

м. Пирятин,

вул. Леніна, 21

Полтавська обл.,

тел. (05358) 2-05-81

факс (05358) 2-05-80

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

16.03.2015 – 31.12.2015

Переможець обласного 

конкурсу 2015 року

3 5. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів

Решетилівський 30.03.2015 17.03.2015 б/н Малобакайська сільська рада

с. Малий Бакай, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05363) 9-48-42, 9-48-45

Жовтнева сільська рада

с. Жовтневе, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

Плосківська сільська рада

с. Плоске, Решетилівський р-н, 

Полтавська обл.,

тел. (05363) 9 -86-42

Малобакайська сільська рада

с. Малий Бакай, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05363)

9-48-42, 9-48-45

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 17.03.2015

4 6. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту, що передбачає координацію 

діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного здійснення 

відповідних заходів

Лохвицький 30.03.2015 20.03.2015 б/н Червонозаводська міська рада

м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-56-92, 3-70-87

Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05356) 3-62-31, 3-62-42

Пісківська сільська рада

Червонозаводська міська рада

м. Червонозаводське, вул. Леніна, 4/16

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-56-92, 3-70-87

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 20.03.2015

5 7. Договір про співробітництво Ковалівської, Куликівської та 

Новоселівської сільських рад Полтавського району Полтавської 

області у формі спільного фінансування (утримання) підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності

Полтавський 30.03.2015 21.03.2015 б/н Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Радянська, 1

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Куликівська сільська рада

с. Куликове, вул. Колективістів, 54

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 64-36-24

Новоселівська сільська рада

Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Радянська, 1-а

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ або організацій комунальної форми 

власності – інфраструктурних об’єктів

з 31.03.2015 Переможець облконкурсу 

2015 року

6 19. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

реалізації спільного проєкту

«Зробимо Машівщину чистою»

Машівський 17.08.2015 03.08.2015 б/н Машівська селищна рада

смт. Машівка, вул. Леніна, 93

Машівський р-н, Полтавська обл. тел. (05364) 9-10-65, 9-20-93

Селещінська сільська рада

с. Селещина, вул. Леніна, 27

Машівський р-н, Полтавська обл.

Машівська селищна рада

смт. Машівка,

вул. Леніна, 93

Машівський р-н,

Полтавська обл. тел. (05364) 9-10-65, 9-20-93

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 03.08.2015

7 20. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів

«Придбання пожежного автомобіля для Великорублівської та 

прилеглих територіальних громад Котелевського району 

Полтавської області»

Котелевський 28.08.2015 19.08.2015 б/н Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Жовтнева, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-41-31

Микілківська сільська рада

с. Микілка, вул. Радянська, 5,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-41-55

Милорадівська сільська рада

с. Милорадове, вул. Жовтнева, 24,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-43-31

Козлівщинська сільська рада

Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Жовтнева, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-41-31

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 19.08.2015

по 2016 рік

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад Полтавської області на 13.06.2022



8 21. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів «Створення комплексної системи 

поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському 

районі Полтавської області»

Миргородський 10.09.2015 31.08.2015 б/н Миргородська міська рада

м. Миргород, вул. Незалежності, 17,

Полтавська обл. тел. (05355) 5-25-01

Біликівська сільська рада 

с. Білики, вул. Борисенка, 4, Миргородський р-н, Полтавська обл. тел. (05355) 3-03-31

Вовнянська сільська рада 

с. Вовнянка, вул. Миру, 2,

Миргородський р-н, Полтавська обл.

тел. (05355) 3-20-42

Гаркушинська сільська рада

с. Гаркушинці, вул. Перемоги, 4-а,

Миргородський р-н, Полтавська обл.

тел. (05355) 3-05-42

Миргородська міська рада

м. Миргород, вул. Незалежності, 17,

Полтавська обл. тел. (05355) 5-25-01

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 31.08.015

9 22. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

реалізації спільного проєкту «Будівництво полігону твердих 

побутових відходів для с. Засулля Лубенського району 

Полтавської області»

Лубенський 16.09.2015 28.08.2015 б/н Засульська сільська рада

с. Засулля, вул. Комсомольська, 78,

Лубенський р-н, Полтавська обл.

тел. (05361) 53-0-26

Войнихівська сільська рада

с. Войниха, вул. Молодіжна, 1, 

Лубенський р-н, Полтавська обл.

тел. (05361) 94-6-31

Шершнівська сільська рада

Засульська сільська рада

с. Засулля,

вул. Комсомольська, 78,

Лубенський р-н, Полтавська обл.

тел. (05361) 53-0-26

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

01.01.2016 – 28.08.2018

10 24. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

реалізації спільного проєкту «Шлях до об’єднання: ремонт дороги 

місцевого значення Лісова Слобідка - Городище»

Чорнухинський 15.10.2015 08.10.2015

б/н

Постав-Муківську сільська рада

с. Постав-Мука, вул. Плавківська, 22а,

Чорнухинський р-н, Полтавська обл.

тел. (05340) 54-6-20

Вороньківська сільська рада

с. Вороньки, вул. Січкаря, 1,

Чорнухинський р-н, Полтавська обл.

тел. (05340) 53-3-21

Мелехівська сільська рада

с. Мелехи, вул. Охріменка,76,

Чорнухинський р-н, Полтавська обл.

тел. (05340) 53-2-31

Постав-Муківську сільська рада

с. Постав-Мука, вул. Плавківська, 22а,

Чорнухинський р-н, Полтавська обл.

тел. (05340) 54-6-20

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

08.10.2015 - 31.12.2016 Переможець облконкурсу 

2015 року

11 25. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Роздільний збір твердих побутових 

відходів – шлях до безпечного довкілля»

Решетилівський 16.10.2015 06.10.2015 Решетилівська селищна рада

смт. Решетилівка, вул. Леніна, 14,

Решетилівський р-н, Полтавської обл.

тел. (05363) 21-380

Жовтнева сільська рада

с. Жовтневе, вул. Свердлова, 8

Решетилівський р-н, Полтавська обл.

Потічанська сільська рада

с. Потічок, вул. Шевченка, 46

Решетилівський р-н, Полтавська обл.

Демидівська сільська рада

Решетилівська селищна рада

смт. Решетилівка, вул. Леніна, 14,

Решетилівський р-н, Полтавська обл.

тел. (05363) 21-380

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

06.10.2015 - 06.10.2016 Переможець облконкурсу 

2015 року

12 26. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

реалізації спільного проєкту «Основне життя місцевої пожежної 

охорони – запорука безпечної життєдіяльності сільських громад»

Семенівський 19.10.2015 22.09.2015 Горошинська сільська рада

с. Горошине, вул. Гагаріна, 19в

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел (05341) 9-67-40

Оболонська сільська рада

с. Оболонь, вул. Карла Маркса, 1/2

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел (05341) 9-51-52

Наріжанська сільська рада

с. Наріжжя, вул. Касяненка, 1

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел.(05341) 96-0-42

Погребняківська сільська рада

Оболонська сільська рада

с. Оболонь, вул. Карла Маркса, 1/2, Полтавська обл., 

Семенівський р-н,

тел. (05341) 9-28-64, 9-19-03

Координацію діяльності суб`єктів покладено на

Семенівська РДА

смт Семенівка

вул. Леніна, 44, Полтавська обл., Семенівський р-н.

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 12.2015 по кінець 2016 Переможець облконкурсу 

2015 року

13 27. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Реконструкція амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини по вулиці Леонова, 10 в с. Омельник 

Кременчуцького району (третя черга)»

Кременчуцький 19.10.2015 09.10.2015 Омельницька сільська рада

с. Омельник, вул. Леніна, 66,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 73-89-31

omelnik.silskarada@yandex.ua

Запсільська сільська рада

с. Запсілля, вул. 26 Бакінських Комісарів, 10, 

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Демидівська сільська рада

Омельницька сільська рада

с. Омельник, вул. Леніна, 66, Кременчуцького р-ну, 

Полтавської обл.,

тел. (0536) 73-89-31

omelnik.silskarada@yandex.ua

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

09.10.2015 -

31. 12.2016

Переможець облконкурсу 

2015 року

14 30. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Створення на базі існуючого 

комунального підприємства кущового підприємства для надання 

якісних житлово-комунальних послуг мешканцям суміжних 

сільських громад»

Полтавський 17.11.2015 05.11.2015 Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Радянська, 1,

Полтавський р-н, Полтавська обл. 

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Заворсклянська сільська рада

с. Заворскло, вул. К.Маркса,9

Полтавський р-н, Полтавська обл.

Степненська сільська рада

Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Радянська, 1,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 05.11.2015 - упродовж 2016 

року

15 35. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

реалізації спільного проєкту «Шлях до об’єднання: ремонт дороги 

місцевого значення Лісова Слобідка-Городище»

Чорнухинський 01.04.2016 28.03.2016 Постав-Муківська сільська рада

с. Постав-Мука, вул. Плавківська, 22 А, Чорнухинський р-н,

Полтавської обл.

Вороньківська сільська рада

с. Вороньки, вул. Січкаря, 1, Чорнухинський р-н,

Полтавської обл.

Мелехівська сільська рада

с. Мелехи, вул. Охріменка, 76, Чорнухинський р-н,

Полтавської обл.

Постав-Муківська сільська рада

с. Постав-Мука, вул. Плавківська, 22 А, Чорнухинський р-

н,

Полтавської обл.

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 28.03.2016 до 31.12.2017



16 36. Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

делегування виконання завдань

(у сфері ведення Реєстру територіальних громад)

Гребінківський 12.04.2016 31.03.2016 Гребінківська міська рада

м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 35,

Полтавської обл.

тел. (05359) 91267

Березівська сільська рада

с. Березівка, вул. Перемоги,28,

Полтавської обл.

Григорівська сільська рада

c. Григорівка, вул. Миру, 63,

Полтавської обл.

Короваївська сільська рада

с. Короваї, вул. Перемоги, 30,

Полтавської обл.

Гребінківська міська рада

м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 35,

Полтавської обл.

тел. (05359) 91267

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

з 31.03.2016 до 31.03.2021

17 39. Договір про утворення спільної архівної установи Полтавський 07.06.2016 06.04.2016 Щербанівська сільська рада

с. Щербані, вул.

Центральна, 2,

Полтавський р-н, Полтавської обл.,

тел. (0532) 68-77-09

Абазівська сільська рада

с. Абазівка, вул. Жовтнева, 4,

Полтавський р-н, Полтавської обл.,

тел. (0532) 55-53-58

Бричківська сільська рада

с. Бричківка, вул. Леніна,5,

Полтавський р-н, Полтавської обл.,

тел. (0532) 64-41-18

Щербанівська сільська рада

с. Щербані, вул. Центральна, 2,

Полтавський р-н, Полтавської обл.,

тел. (0532) 68-77-09

Утворення спільної архівної установи з 

передачею відповідних ресурсів на її 

утримання

з 06.04.2016

18 40. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Придбання санітарного автомобіля»

Новосанжарський 21.06.2016 16.06.2016 Великокобелячівська сільська рада

с. Великий Кобелячок

вул. Шевченка, 31 А,

Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.

тел.(05344) 9-43-31, 9-43-42

Попівська сільська рада

с. Попове, вул.. Центральна, 21,

Новосанжарського р-ну, Полтавської обл.

Великокобелячівська сільська рада

с. Великий Кобелячок

вул. Шевченка, 31 А, Новосанжарського р-ну, Полтавської 

обл.

тел.(05344) 9-43-31, 9-43-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 16.06.2016

19 41. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Організація спільної системи інтегрованого поводження з 

твердими побутовими відходами на території Новосанжарської 

селищної ради, Зачепилівської, Клюсівської, Малокобелячівської 

та Судівської сільських рад»

Новосанжарський 22.06.2016 № 1 від 07.06.2016 Новосанжарська селищна рада

смт.Нові Санжари,

вул. Незалежності,41,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35,

Зачепилівська сільська рада

с. Зачепилівка, вул.. Шкільна, 6,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-34-77,

Клюсівська сільська рада

с. Клюсівка, вул.. Центральна,50 А,

Новосанжарський р-н,

Новосанжарська селищна рада

смт. Нові Санжари,

вул. Незалежності,41,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.07.2016

20 42. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Придбання рентгенівського діагностичного комплексу з 

цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця

(з томографією) для громад Новосанжарського району»

Новосанжарський 22.06.2016 17.06.2016 Новосанжарська селищна рада

смт. Нові Санжари,

вул. Незалежності, 41,

Новосанжарський р-н, Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35

Малоперещепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н, Полтавської обл.

тел.(05344) 9-52-42, 9-52-31,

Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща, вул. Миру, 3,

Новосанжарський р-н, Полтавської обл.

тел.(05344) 9-64-42, 9-65-31

Новосанжарська селищна рада

смт. Нові Санжари,

вул. Незалежності, 41,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 17.06.2016

21 45. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) дошкільного навчального 

закладу «Малятко» 

Полтавський 19.09.2016 06.09.2016 Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1а,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка, пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 55-55-21

Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1а,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 19.09.2016 Переможець облконкурсу 

2016 року

22 59. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Придбання санітарного автомобіля 

для Маячківської та Лівенської громад Новосанжарського 

району»

Новосанжарський 24.11.2016 10.08.2016 Маячківська сільська рада

с.Маячка, вул. Локшина,8, Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел. 05344 -9-75-42

Лівенська сільська рада

с. Лівенське, вул. Центральна, 6,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел. 05344 -9-75-68

Маячківська сільська рада

с.Маячка, вул. Локшина,8, Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел. 05344 -75-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 10.08.2016 упродовж одного 

року

23 60. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Якісні дороги – міст до об’єднання 

громад»

Решетилівський 13.12.2016 21.11.2016 Шилівська сільська рада

с. Шилівка, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. 05363 937-42

Остап’ївська сільська рада

с. Остап’є, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. 05363 937-42

Шилівська сільська рада

с. Шилівка,

Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. 05363 937-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 21.11.2016 до 31.12.2017 Переможець облконкурсу 

2016 року



24 61. Договір про співробітництво територіальної громади села 

Смотрики Пирятинського району Полтавської області та 

територіальної громади села Годунівка Яготинського району 

Київської області у формі утримання спільного комунального 

підприємства «Смотриківське»

Пирятинський 13.12.2016 29.11.2016 Смотриківська сільська рада

с. Смотрики, вул. Грушевського, 38а,

Пирятинського р-ну, Полтавської обл.

тел. (05358) 60133

Годунівська сільська рада

с. Годунівка, вул. Перемоги, 1, Яготинського р-ну, Київська обл.

тел. (04575) 34342

Смотриківська сільська рада

с. Смотрики,

вул. Грушевського, 38а,

Пирятинського р-ну, Полтавської обл.

тел. (05358) 60133

Утримання суб’єктами співробтництва 

спільного комунального підприємства 

«Смотриківське», установи та організації – 

спільного інфраструктурного об’єкта.

З 29.11.2016

25 62. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Розвиток спортивної бази, як 

важлива складова процесу повноцінного розвитку людини»

Лохвицький 14.12.2016 29.11.2016 Заводська міська рада

м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16,

Лохвицького р-ну, Полтавської обл.

Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицького р-ну, Полтавської обл.

Заводська міська рада

м. Заводське,

вул. Полтавська, 4/16,

Лохвицького р-ну,

Полтавської обл.

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 2017 Переможець облконкурсу 

2016 року

26 63. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Чистота населеного пункту – 

чистота природи – чистота душі»

Оржицький 14.12.2016 29.11.2016 Оржицька селищна рада

смт. Оржиця, вул. Центральна, 21,

Полтавська обл.

тел. (05357)914-75

Зарізька сільська рада

с. Заріг, вул. Миру, 160,

Полтавська обл.

тел. (05357) 973-31

Оржицька селищна рада

смт. Оржиця,

вул. Центральна, 21,

Полтавська обл.

тел. (05357)914-75

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 29.11.2016 Переможець облконкурсу 

2016 року

27 64. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Капітальний ремонт покрівлі 

будівлі Балясненської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Диканської районної ради Полтавської області»

Диканський 14.12.2016 01.12.2016 Андріївська сільська рада

с. Андріївка,

Диканський р-н, Полтавська обл.

Балясненська сільська рада

с. Балясне, вул. Спортивна, 19 б,

Диканський р-н, Полтавська обл.

тел.(05322) 922-42

Балясненська сільська рада

с. Балясне,

вул. Спортивна, 19 б,

Диканський р-н, Полтавська обл.

тел.(05322) 922-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.12.2016 упродовж 1 року Переможець облконкурсу 

2016 року

28 65. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Пожежна охорона – запорука 

профілактики виникнення пожеж»

Гадяцький 14.12.2016 06.12.2016 Рашівська сільська рада

с. Рашівка, вул. Миру, 50,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354)523-42

Лисівська сільська рада

с. Лисівка, вул. Дружби, 5,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354)521-31

Харковецька сільська рада

Рашівська сільська рада

с. Рашівка, вул. Миру, 50,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тет. (05354)523-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 06.12.2016 упродовж 2017 

року

Переможець облконкурсу 

2016 року

29 67. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Міжнаціональне співробітництво – 

запорука формування інформаційного суспільства. Забезпечення 

високошвидкісним інтернетом жителів громад Решетилівського 

району»

Решетилівський 16.12.2016 06.12.2016 Жовтнева сільська рада

с. Покровське,

Решетилівського р-ну, Полтавська обл.

тел.(05353)954-42

Калениківська сільська рада

с. Каленики,

Решетилівського р-ну, Полтавська обл.

тел.(05363)947-16

Лиманська Перша сільська рада

с.Лиман Перший,

Решетилівського р-ну,

Полтавська обл.

тел.(05363)284-96

Жовтнева сільська рада

с. Покровське,

Решетилівського р-ну, Полтавська обл.

тел.(05353)954-42

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 06.12.2016 упродовж 2017 

року

Переможець облконкурсу 

2017 року

30 68. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Спільний рейс громад: вирішення 

проблеми якісного транспортного обслуговування»

Лохвицький 28.12.2016 27.10.2016 Лохвицька міська рада

м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.

тел. (05356) 3-18-49, 3-14-79

Безсалівська сільська рада

с. Безсали, вул. Перемоги, 15,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.

Харківецька сільська рада

Лохвицька міська рада

м. Лохвиця,

вул. Перемоги, 19,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.

тел. (05356) 3-18-49

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 27.10.2016 упродовж 2017 

року

31 69. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Розвиток, мобільність - успіх»

Чутівський 29.12.2016 21.12.2016 Гряківська сільська рада

с. Грякове, вул. Центральна, 81,

Чутівський р-н, Полтавська обл.

Войнівська сільська рада

с. Войнівка, вул. Свободи,2,

Чутівський р-н, Полтавська обл.

Вільхуватська сільська рада

с. Вільхуватка, вул. Нагірна, 81,

Чутівський р-н, Полтавська обл.

Черняківська сільська рада

с. Черніківка, вул. Центральна, 38,

Чутівський р-н, Полтавська обл.

Вільхуватська сільська рада

с. Вільхуватка,

вул. Нагірна, 81,

Чутівський р-н, Полтавська обл. тел (05347) 97442

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 21.12.2016 упродовж 2017 

року

32 70. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Пришибської сільської ради»

Кременчуцький 23.01.2017 15.12.2016 Пришибська сільська рада

с. Пришиб, вул. Центральна, 46,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 73-37-42

Недогарківська сільська рада

с. Недогарки, вул. Приморська, 154,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Омельницька сільська рада

с. Омельник, вул. Леніна, 66,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська, 104,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Пришибська сільська рада

с. Пришиб,

вул. Центральна, 46,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 73-37-42

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.01.2017 упродовж 5 

років



33 71. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Налагодження системи поводження 

з твердими побутовими відходами на території Мачухівської та 

Судіївської сільської рад Полтавського району і Плосківської 

сільської ради Решетилівського району Полтавської області»

Полтавський 23.01.2017 12.12.2016 Мачухівська сільська рада

с. Мачухи, вул. Л. Убийвовк, 1, Полтавський р-н,

Полтавська обл. тел. (053264) 42-33, 64-43-67

Судіївська сільська рада

с. Судіївка, вул. Соборності, 1а, Полтавський р-н,

Полтавська обл.

Плосківська сільська рада

с. Плоске, вул. Миру, 2, Решетилівський р-н,

Полтавська обл.

Мачухівська сільська рада

с. Мачухи,

вул. Л. Убийвовк, 1,

Полтавський р-н,

Полтавська обл.

тел. (053264) 42-33,

64-43-67

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 12.12.2016 упродовж 2017 

року

Переможець облконкурсу 

2016 року

34 76. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств комунальної 

форми власності «Дочірнє підприємство «Комунтех» Комунальне 

підприємство «Джерело» Новосанжарської селищної ради»

Новосанжарський 20.03.2017 № 2 від 17.02.2017 Новосанжарська селищна рада

смт. Нові Санжари,

вул. Незалежності,41,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35,

Зачепилівська сільська рада

с. Зачепилівка, вул. Шкільна, 6,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-34-77,

Клюсівська сільська рада

с. Клюсівка, вул. Центральна,50 А,

Новосанжарський р-н,

Новосанжарська селищна рада

смт. Нові Санжари,

вул. Незалежності,41,

Новосанжарський р-н,

Полтавської обл.

тел.(05344) 3-13-83, 3-14-35

Спільного фінансування суб’єктами 

співробітництва підприємства комунальної 

форми власності – інфраструктурних об’єктів

З 01.03.2017

35 91. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Відродження пожежної безпеки територіальних громад 

Семенівського, Глобинського та Хорольського районів як 

суттєвий фактор їх майбутнього»

Семенівський 10.08.2017 02.08.2017 Біляківська сільська рада

с. Біляки, вул. Центральна , 59,

Семенівського р-н, Полтавська обл.,

Василівська сільська рада

с. Василівка, вул. Шевченка, 43,

Семенівського р-н, Полтавська обл.,

Заїчинська сільська рада

с. Заїчинці, вул. Шкіфльна ,4,

Семенівського р-н, Полтавська обл.,

Очеретуватська сільська рада

с. Очеретувате, вул. Леніна ,33,

Семенівського р-н, Полтавська обл.,

Василівська сільська рада

с. Василівка,

вул. Шевченка, 43,

Семенівського р-н, Полтавська обл.

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З жовтня 2017 до 2018 року Переможець облконкурсу 

2017 року

36 92. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

КЗ «Кластер зеленого туризму територіальних громад»

Кременчуцький 15.08.2017 09.08.2017 Недогарківська сільська рада

с. Недогарки, вул. Приморська, 154,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 78 15 42

Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська ,104,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. 0536 72 78 19

Пришибська сільська рада

с. Пришиб, вул. Центральна, 46,

Недогарківська

сільська рада

с. Недогарки,

вул. Приморська, 154,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 78 15 42

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.09.2017

упродовж

3 років

37 93. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

Кременчуцький 15.08.2017 09.08.2017 Омельницька сільська рада

с. Омельник, вул. Центральна, 66,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 75 82 88

Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська ,104,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. 0536 72 78 19

Пришибська сільська рада

с. Пришиб, вул. Центральна, 46,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 73 37 42

Недогарківська сільська рада

Омельницька сільська рада

с. Омельник,

вул. Центральна, 66,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 75 82 88

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.10.2017 упродовж

3 років

Додаткова від 23.03.2021

38 99. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Придбання спеціальної снігоочисної техніки, косарки та іншого 

обладнання , з метою забезпечення обслуговування доріг та узбіч 

на території Ковалівської, Куликівської та Степненської сільських 

рад Полтавського р-ну Полтавської обл.»

Полтавський 21.09.2017 30.09.2017 Ковалівська сільська рада

с.Ковалівка,

вул. Коломацька, 1,

Полтавського р-ну, Полтавської обл.

Куликівська сільська рада

с. Коломацьке,

вул. Центральна,54,

Полтавського р-ну, Полтавської обл.

Степненська селищна рада

Ковалівська сільська рада

с.Ковалівка,

вул. Коломацька, 1,

Полтавського р-ну, Полтавської обл.

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.01.2018 упродовж 12 

місяців

Переможець облконкурсу 

2017 року

39 100. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині спільного фінансування (утримання) інфраструктурного 

об’єкта комунального підприємства «Питна вода»

Пирятинський 02.10.2017 18.09.2017 Пирятинська міська рада

м. Пирятин, вул. Соборна,21,

Пирятинського р-ну,

Полтавської обл.,

тел. (05358) 2-05-80

Дейманівська сільська рада

с. Дейманівка, вул. М.Наглого,45,

Пирятинського р-ну, Полтавської обл.,

Тарасівська сільська рада

с. Тарасівка, вул. Центральна, 1б, Гребінківського р-ну,

Полтавської обл. 

Пирятинська міська рада

м. Пирятин,

вул. Соборна,21,

Пирятинського р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05358) 2-05-80

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 18.09.2017 по 25.10.2020 

року



40 101. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Очистим землю від сміття задля 

здорового життя»

Лохвицький 02.10.2017 12.09.2017 Лохвицька міська рада

м. Лохвиця, Полтавська обл.,

тел. (05356)31549

Васильківська сільська рада

с. Васильки, Лохвицького р-ну,

Полтавської обл.,

Свиридівська сільська рада

с. Свиридівка , Лохвицького р-ну, Полтавської обл.

Лохвицька міська рада

м. Лохвиця,

Полтавська обл.,

тел. (05356)31549

Реалізація спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 12.09.2017 по 31.12.2017 Переможець обласного 

конкурсу 2017 року

41 102. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Створення місцевої пожежної 

охорони»

Гадяцький 03.10.2017 26.09.2017 Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука, вул. Миру, 24,

Гадяцького р-ну,

Полтавської обл.,

тел. (05354) 57-3-31

Сватківська сільська рада

с. Сватки, вул. Т.Шевченка, 64,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 55-6-31

Римарівська сільська рада

с. Римарівка, вул. Соборна, 61,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 55-5-42

Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука,

вул. Миру, 24,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 57-3-31

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 1 січня 2018 упродовж року

42 103. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Надійний захист від пожеж та 

ліквідація надзвичайних ситуацій»

Гадяцький 03.10.2017 26.09.2017 Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська,

вул. Соборна, 35,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 58-5-31

Березоволоцька сільська рада

с. Березова Лука, вул. Гагаріна. 2,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 53-3-31

Ручківська сільська рада

Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 58-5-31

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 1 січня 2018 упродовж року Переможець облконкурсу 

2017 року

43 104. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Створення місцевої пожежної 

охорони»

Гадяцький 03.10.2017 26.09.2017 Мартинівська сільська рада

с. Мартинівка, пл. Перемоги, 9,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 56-2-31

Вельбівська сільська рада

с. Вельбівка, вул. Миру,13,

Мартинівська сільська рада

с. Мартинівка,

пл. Перемоги, 9,

Гадяцького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05354) 56-2-31

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 1 січня 2018 упродовж року

44 105. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Оновлене життя місцевої пожежної 

охорони-запорука безпечної життєдіяльності громад»

Новосанжарський 11.10.2017 26.09.2017 Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща, вул. Миру,3,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05354) 49-64-42, 49-65-31,

Соколовобалківська сільська рада

с. Соколова Балка, вул. Перемоги, 37а,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

Шедеївська сільська рада

с. Шедієве, вул. Шевченка, 3а,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща,

вул. Миру,3,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05354) 49-64-42,

49-65-31

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 26.09.2017

45 106. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Об’єднання центру безпеки»

Новосанжарський 11.10.2017 26.09.2017 Малоперещепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053544)35-231,

Пологівська сільська рада

с. Пологи,

вул. Івана Козки, 65, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

Старосанжарська сільська рада

Малоперещепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053544)35-231

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 26.09.2017 упродовж 16 

місяців

46 107. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Оновлене життя місцевої пожежної 

охорони-запорука безпечної життєдіяльності громад»

Новосанжарський 11.10.2017 11.10.2017 Драбинівська сільська рада

с. Драбинівка, вул. Центральна, 11,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053544) 9-47-31, 9-47-42,

Крутобалківська сільська рада

с. Крута Балка, вул. Центральна, 9,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

Богданівська сільська рада

с. Богданівка, вул. Трудова, 2,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

Драбинівська сільська рада

с. Драбинівка,

вул. Центральна, 11,

Новосанжарський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053544) 9-47-31,

9-47-42

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 26.09.2017 упродовж 3 

років

47 109. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Оновлене життя місцевої пожежної 

охорони-запорука безпечної життєдіяльності громад Шишацького 

району Полтавської області»

Шишацький 24.11.2017 16.11.2017 Шишацька селищна рада

смт. Шишаки, вул. Корніліча, 5,

Полтавська обл.

тел. (05352) 9-14-53

Ковалівська сільська рада

с.Ковалівка, вул. А. Семидідька, 2,

Полтавська обл.

тел. (05352) 9-66-31

Шишацька селищна рада

смт. Шишаки,

вул. Корніліча, 5,

Полтавська обл.

тел. (05352) 9-14-53

Реалізації спільного проєкту, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 16.11.2017 до 31.12.2019



48 114. Договір щодо розробки та реалізації стратегії сталого 

розвитку миргородського субрегіону на 2017-2026 роки

Миргородський 14.12.2017 20.11.2017 Миргородська міська рада

м. Миргород, вул. Незалежності, 17,

Полтавська обл.,

тел. (05355) ) 5-20-42,5-25-01,

Вовнянська сільська рада

с. Вовнянка, вул. Миру, 2,

Миргородський р-н,

Полтавська обл.,

Гаркушинська сільська рада

с. Гаркушинці, вул. Перемоги, 4 а

Миргородський р-н,

Полтавська обл.,

Дібрівська сільська рада

Миргородська міська рада

м. Миргород,

вул. Незалежності, 17,

Полтавська обл.,

тел. (05355) 5-20-42, 5-25-01

Реалізації заходів, координації діяльності 

суб’єктів співробітництва та акумулювання 

ними на визначений період наявних ресурсів 

задля досягнення спільної мети – успішної 

розробки та реалізації стратегії

З 20.11.2017 до 31.12.2026

49 116. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині реалізації спільного проєкту «Реконструкція нежитлової 

будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а Заводської 

міської ради»

Лохвицький 18.12.2017 07.12.2017 Заводська міська рада

м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16,

Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05356) 370-87, 356-92

Бодаквянська сільська рада

с. Бодаква, вул. Шевченка Тараса, 40,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Заводська міська рада

м. Заводське,

вул. Полтавська, 4/16,

Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05356) 370-87, 356-92

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 07.12.2017 Переможець облконкурсу 

2017 року

50 123. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів «Ремонт автомобільної дороги 

місцевого значення М-03, доріг комунальної власності, ремонт та 

заміна водопровідних мереж комунальної власності»

Пирятинський 17.01.2018 15.01.2018 Смотриківська сільська рада

с. Смотрики, вул. Грушевського, 38А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05358) 601-33

Теплівська сільська рада

с. Теплівка, вул. Бідненка, 50,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

Малютинська сільська рада

с.Малютинці, вул. Садова, 44,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.

Смотриківська сільська рада

с. Смотрики,

вул. Грушевського, 38А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05358) 601-33

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 15.01.2018 упродовж двох 

років

51 125. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільних проєктів «Ремонт автомобільної дороги 

місцевого значення М-03 та доріг комунальної власності 

територіальних громад»

Пирятинський 19.01.2018 15.01.2018 Смотриківська сільська рада

с. Смотрики, вул. Грушевського, 38А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05358) 601-33

Малютинська сільська рада

с.Малютинці, вул. Садова, 44,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.

Смотриківська сільська рада

с. Смотрики,

вул. Грушевського, 38А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05358) 601-33

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 15.01.2018 упродовж двох 

років

52 133. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Впровадження комплексної системи 

поводження з твердими побутовими відходами на території 

Гадяцького району»

Гадяцький 24.01.2018 16.01.2018 Сарівська сільська рада

с. Сари, вул. Центральна, 49,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354)59-5-92,

Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 58-5-42,

Сергіївська сільська рада

с. Сергіївка, вул. Центральна, 9,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 54-1-31

Біленченківська сільська рада

Сарівська сільська рада

с. Сари,

вул. Центральна, 49,

Гадяцький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05354)59-5-92

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

Протягом 2018-2023 років

53 134. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Усе найтепліше – дітям: 

впровадження сучасних технологій ефетивного енергозбереження 

у Полузірському навчально-виховному комплексі I-III ступенів 

Новосанжарського району Полтавської області»

Новосанжарський 12.02.2018 12.12.2017 Полузірська сільська рада

с. Полузір’я, вул. Соборності, 21

Новосанжарського р-ну,

Полтавської обл.,

тел. (05344)93-367,

Судівська сільська рада

с. Судівка, вул. Степового, 1/12,

Новосанжарського р-ну,

Полтавської обл.

Полузірська сільська рада

с. Полузір’я,

вул. Соборності, 21

Новосанжарського р-ну,

Полтавської обл.,

тел. (05344)93-367

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

Упродовж 2018 року Переможець облконкурсу 

2017 року

54 139. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Спільна мета – чисте довкілля»

Оржицький 23.02.2018 19.02.2018 Лазірківська сільська рада

с. Лазірки, вул. Широка, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 943-80

Новооржицька селищна рада

смт. Новооржицьке, вул. Центральна, 4,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 926-90

Воронинцівська сільська рада

с. Воронинці, вул. Центральна, 12,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 983-42

Черевківська сільська рада

Лазірківська сільська рада

с. Лазірки,

вул. Широка, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 943-80

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 19.02.2018 упродовж 5 

років

55 146. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині делегування виконання завдань «Встановлення вуличних 

ліхтарів LED з сонячними панелями для освітлення доріг, що 

проходять через населені пункти»

Гребінківський 22.03.2018 12.03.2018 Почаївська сільська рада

с. Почаївка, вул. Лесі Українки, 31,

Гребінківського р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05359) 964-41,

Короваївська сільська рада

с. Короваї, вул. Перемоги, 30,

Гребінківського р-ну, Полтавської обл.,

Олександрівська сільська рада

Почаївська сільська рада

с. Почаївка,

вул. Лесі Українки, 31,

Гребінківського р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05359) 964-41

Реалізації спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 15.03.2018 упродовж 2018 

року

Переможець облконкурсу 

2017 року



56 162. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування підприєств комунальної форми власності 

«Місцева пожежна охорона Вирішальненської сільської ради»

Лохвицький 02.04.2018 06.03.2018 Вирішальненська сільська рада

с. Вирішальне, вул. Миргородська, 36,

Лохвицького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05356)93-542,

Корсунівська сільська рада

с. Корсунівка, вул. Центральна, 45,

Лохвицького р-ну, Полтавської обл.,

Сенчанська сільська рада

Вирішальненська сільська рада

с. Вирішальне,

вул. Миргородська, 36,

Лохвицького р-ну, Полтавської обл.,

тел. (05356)93-542

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 17.03.2018

57 174. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

утворення спільного комунального підприємства «Затишне село»

Решетилівський 13.04.2018 03.04.2018 Калениківська сільська рада

с. Каленики,

Решетилівського р-ну Полтавської обл.,

тел. (05363) 9-47-16,

Лиманська Друга сільська рада

с. Лиман Другий,

Решетилівського р-ну Полтавської обл.,

тел. (05363) 9-43-42,

Лобачівська сільська рада

с. Лобачі,

Решетилівського р-ну Полтавської обл.,

тел. (05363) 9-42-42,

Малобакайська сільська рада

Шилівська сільська рада

с. Шилівка,

вул. Івана Франка,7,

Решетилівського р-ну Полтавської обл.,

тел. (05345) 9-37-42

Утворення суб’єктами співробітництва 

спільного комунального підприємства

З 03.04.2018 Переможець облконкурсу 

2017 року

58 181. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) організації комунальної 

форми власності

Кременчуцький 05.05.2018 10.04.2018 Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська, 104,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 75-83-00,

Недогарківська сільська рада

с. Недогарки, вул. Приморська, 154,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська, 104,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (0536) 75-83-00,

Спільне і узгоджене співробітництво у формі 

спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організації 

комунальної форми власності – 

інфраструктурного об’єкта

З 20.04.2018

- 31.12.2025

59 182. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Центр безпеки громади»

Оржицький 10.05.2018 04.05.2018 Новооржицька селищна рада

смт Новооржицьке, вул. Центральна, 4,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-26-90,

Лазірківська сільська рада

с. Лазірки, вул. Широка, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-43-80,

Воронинцівська сільська рада

с. Воронинці, вул. Центральна, 12

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-83-42,

Новооржицька селищна рада

смт Новооржицьке, вул. Центральна, 4,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-26-90,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 04.05.2018 – упродовж 5 

років

60 183. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) організації комунальної 

організації «Новооржицька місцева пожежна охорона»

Оржицький 10.05.2018 04.05.2018 Новооржицька селищна рада

смт Новооржицьке, вул. Центральна, 4,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-26-90,

Лазірківська сільська рада

с. Лазірки, вул. Широка, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-43-80,

Воронинцівська сільська рада

с. Воронинці, вул. Центральна, 12

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-83-42,

Новооржицька селищна рада

смт Новооржицьке, вул. Центральна, 4,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-26-90,

Спільне і узгоджене співробітництво у формі 

спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ або організацій спільної власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 04.05.2018

61 184. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Семенівський Smart район»

Семенівський 21.05.2018 12.04.2018 Біляківська сільська рада

с. Біляки, вул. Центральна, 59,

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел.(05341) 94-4-31,

Богданівська сільська рада

с. Богданівка, вул. Центральна, 6,

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05341) 96-4-46,

Василівська сільська рада

с. Василівка, вул. Шевченка, 43, Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05341) 94-2-32,

Горошинська сільська рада

с. Горошине, вул. Гагаріна, 19в,

Біляківська сільська рада

с. Біляки,

вул. Центральна, 59,

Семенівський р-н, Полтавська обл.,

тел.(05341) 94-4-31

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З січня 2018 року упродовж 

2018 року

62 187. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині реалізації спільного проєкту

«Решетилівський SMART район»

Решетилівський 07.06.2018 30.05.2018 Решетилівська міська рада

м. Решетилівка, Полтавська обл.,

вул.Покровська, 14,

Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05363) 2-13-80,

Демидівська сільська рада

с.Демидівка, вул.Перемоги, 117, Решетилівський р-н, Полтавська обл.

тел. 05363-2-44-48,

Калениківська сільська рада

с.Каленики, вул.Благодатна, 3, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. 05363-9-47-16,

Кукобівська сільська рада

с.Кукобівка, вул.40-річчя Перемоги, 8-Б, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

Решетилівська міська рада

м. Решетилівка, Полтавська обл.,

тел. (05363) 2-13-80,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 30.05.2018 упродовж 2018 

року



63 189. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині реалізації спільного проєкту

«Покращення привабливості Кобелецького району шляхом 

розвитку сільського туризму»

Кобеляцький 15.06.2018 08.06.2018 Світлогірська сільська рада

с. Світлогірське, вул. Я. Мудрого, 26,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 99-231,

Григоро-Бригадирівська сільська рада

с. Гр.-Бригадирівка, вул. Миру, 8-А,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 97-031,

Комендантівська сільська рада

с. Комендантівка, вул. Миру, 62,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 95-231,

Світлогірська сільська рада

с. Світлогірське,

вул. Я. Мудрого, 26,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 99-231

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 18.06.2018 упродовж 2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

64 190. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині реалізації спільного проєкту

«Гарантована пожежна безпека громад південно-західної частини 

Кобеляцького району»

Кобеляцький 15.06.2018 11.06.2018 Озерянська сільська рада

с. Озера, вул. Миру, 31,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 96-342,

Гр.-Бригадирівська сільська рада

с. Гр.-Бригадирівка, вул. Миру, 8-А,

Комендантівська сільська рада

с. Комендантівка, вул. Миру, 62,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 95-231,

Лучківська сільська рада

Озерянська сільська рада

с. Озера, вул. Миру, 31,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05343) 96-342,

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 01.08.2018 на постійній 

основі

Переможець облконкурсу 

2018 року

65 193. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Центр безпеки громади»

Оржицький 26.06.2018 05.06.2018 Круподеринська сільська рада

с. Круподеринці, вул. Центральна, 75,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-35-41,

Денисівська сільська рада

с. Денисівка, вул. Шкільна, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-36-21,

Савинська сільська рада

с. Савинці, вул. Бабака, 5,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-96-86,

Сазонівська сільська рада

Круподеринська сільська рада

с. Круподеринці, вул. Центральна, 75,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-35-41

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 15.06.2018 упродовж 5 

років

66 194. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності «Круподеринської 

місцевої пожежної охорони»

Оржицький 26.06.2018 05.06.2018 Круподеринська сільська рада

с. Круподеринці, вул. Центральна, 75,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-35-41,

Денисівська сільська рада

с. Денисівка, вул. Шкільна, 25,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-36-21,

Савинська сільська рада

с. Савинці, вул. Бабака, 5,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-96-86,

Круподеринська сільська рада

с. Круподеринці,

вул. Центральна, 75,

Оржицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05357) 9-35-41

Спільне і узгоджене співробітництво у формі 

спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ або організацій спільної власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 15.06.2018

67 197. Договір про співробітництво територіальних громад по 

реалізації спільного проєкту з надання якісних адміністративних 

послуг

Пирятинський 02.07.2018 21.06.2018 Пирятинська міська рада

м. Пирятин, вул. Соборна, 21,

Полтавська обл.,

тел. (05358) 205-81,

Великокручанська сільська рада

с. Велика Круча,

вул. Героїв Майдану, 109,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

Дейманівська сільська рада

с. Дейманівка, вул. Наглого М., 45,

Пирятинський р-н, Полтавська обл.,

Пирятинська міська рада

м. Пирятин,

вул. Соборна, 21,

Полтавська обл.,

тел. (05358) 205-81

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.07.2018 упродовж 2018-

2019 років

68 199. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Питна вода в кожну оселю»

Гадяцький 04.07.2018 21.06.2018 Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука, вул. Миру, 24,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 57331,

Сватківська сільська рада

с. Сватки, вул. Т. Шевченка, 64,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 55631,

Римарівська сільська рада

с. Римарівка, вул. Соборна, 61,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 55542,

Малопобиванська сільська рада

Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука,

вул. Миру, 24,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 57331

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.07.2018 упродовж трьох 

років

69 201. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Гадяцький SMART район»

Гадяцький 12.07.2018 10.07.2018 Лютенська сільська рада

с. Лютенька, вул. Дружби, 64,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 53-6-42,

Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 58-5-42,

Біленченківська сільська рада

с. Біленченківка, пл. 40р. Перемоги, 5,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 53-2-42,

Бобрицька сільська рада

Лютенська сільська рада

с. Лютенька,

вул. Дружби, 64,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 53-6-42

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 10.07.2018



70 202. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності комунальну організацію 

«Петрівсько-Роменську місцеву пожежну охорону»

Гадяцький 24.07.2018 19.07.2018 Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 58-5-42,

Сергіївська сільська рада

с. Сергіївка, вул. Центральна, 9,

Петрівсько-Роменська сільська рада

с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 58-5-42

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурних об’єктів

З 23.07.2018

71 203. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Впровадження веб-сервісу 

«Енергоаудит» на базі єдиного порталу «Новосанжарський 

SMART район»

Новосанжарський 27.07.2018 19.07.2018 Малоперищепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-52-31,

Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща, вул. Миру, 3,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-65-31,

Руденківська сільська рада

с. Руденківка, вул. Центральна, 13, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-82-42,

Драбинівська сільська рада

Малоперищепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-52-31,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 19.07.2018

72 204. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Новосанжарський SMART район»

Новосанжарський 27.07.2018 19.07.2018 Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща, вул. Миру, 3,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-65-31,

Малоперищепинська сільська рада

с. Мала Перещепина,

вул. Незалежності, 44,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-52-31,

Руденківська сільська рада

с. Руденківка, вул. Центральна, 13, Новосанжарський р-н, Полтавська обл., тел. (05344) 

9-82-42,

Драбинівська сільська рада

Нехворощанська сільська рада

с. Нехвороща,

вул. Миру, 3,

Новосанжарський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05344) 9-65-31,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 19.07.2018

73 205. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності «Місцева пожежна 

охорона Токарівської сільської ради»

Лохвицький 31.07.2018 24.07.2018 Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-62-31, 3-62-42,

Пісківська сільська рада

с. Піски, Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05356) 9-75-42,

Бодаквянська сільська рада

с. Бодаква, Лохвицький р-н,

Токарівська сільська рада

с. Токарі,

вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-62-31,

3-62-42

Спільне фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва організацій комунальної 

форми власності – інфраструктурних об’єктів

З 24.07.2018

74 208. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Місцева пожежна охорона – 

запорука профілактики виникнення пожеж»

Котелевський 08.08.2018 23.06.2018 Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-42-46,

Козлівщинська сільська рада

с. Козлівщина, вул. Центральна, 4,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-31-31

Микілківська сільська рада

с. Микілка, вул. Радянська, 5,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-41-55

Милорадівська сільська рада

Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-42-46

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

Упродовж 2019-2020

75 209. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) організації комунальної 

власності «Місцева пожежна охорона Великорублівської сільської 

ради»

Котелевський 08.08.2018 23.06.2018 Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-42-46,

Козлівщинська сільська рада

с. Козлівщина, вул. Центральна, 4,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-31-31

Микілківська сільська рада

с. Микілка, вул. Радянська, 5,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

тел. (05350) 9-41-55

Милорадівська сільська рада

с. Милорадове, вул. Жовтнева, 24,

Котелевський р-н, Полтавська обл.

Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05350) 9-42-46

Спільне фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва організацій комунальної 

форми власності – інфраструктурних об’єктів

З 01.01.2019

76 216. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

утворення спільної комунальної установи «Агенція місцевого 

розвитку територіальних громад Полтавського району»

Полтавський 15.08.2018 06.06.2018 Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка, пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532)55-66-21,

Надержинщинська сільська рада

с. Надержинщина, вул. Молодіжна, 7,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532)55-42-34,

Нестеренківська сільська рада

с. Нестеренки, вул. Миру, 10,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532)64-61-19,

Тахтаулівська сільська рада

Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка,

пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532)55-66-21

Утворення суб’єктами співробітництва 

спільного комунального підприємства, 

установи та організації

– спільного інфраструктурного об’єкта

З 06.06.2018

77 218. Договір про співробітництво територіальних громад у 

форматі реалізації спільного проєкту «Впровадження 

енергозберігаючих технологій (приладів вуличного освітлення на 

сонячних панелях) при облаштуванні вуличного освітлення»

Пирятинський 27.08.2018 22.08.2018 Смотриківська сільська рада

с. Смотрики, вул. Грушевського, 38 А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл., тел. (05358) 60133

Вікторійська сільська рада

с. Вікторія, вул. Центральна, 27А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл., тел. (05358) 60133

Смотриківська сільська рада

с. Смотрики, вул. Грушевського, 38 А,

Пирятинський р-н, Полтавська обл., тел. (05358) 60133

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

Упродовж 2018-2019 років



78 221. Договір про співробітництво територіальних громад у 

форматі реалізації спільного проєкту «Енергосервіс в 

муніципальному менеджменті: облік, контроль, економія»

Лохвицький 31.08.2018 15.08.2018 Лохвицька міська рада

м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19,

Полтавська обл. 

тел. (05356) 31849,

Харківецька сільська рада

с. Харківці,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 94231,

Лохвицька міська рада

м. Лохвиця,

вул. Перемоги, 19,

Полтавська обл. 

тел. (05356) 31849,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

Упродовж 2019

79 222. Договір про міжмуніципальне співробітництво 

територіальних громад у формі фінансування спільного проєкту 

«Центр громадської безпеки у с. Токарі Лохвицького району 

Полтавської області»

Лохвицький 03.09.2018 27.08.2018 Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05356) 3-62-31, 3-62-42

Пісківська сільська рада

с. Піски, вул. Енгельса, 25

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 9-75-31, 9-75-42

Бодаквянська сільська рада

с. Бодаква, вул. Шевченка Тараса, 40,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Гирявоісковецька сільська рада

с. Гиряві Ісківці, Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 9-31-42

Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І. Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05356) 3-62-31, 3-62-42

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

3 27.08.2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

80 223. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Впровадження роздільного способу 

збору твердих побутових відходів на території Ковалівської та 

Степненської сільських рад Полтавського району Полтавської 

області»

Полтавський 04.09.2018 29.08.2018 Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Степненська сільська рада

сел. Степне, вул. Центральна, 24,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

Ковалівська сільська рада

с. Ковалівка, вул. Коломацька, 1,

Полтавський р-н, Полтавська обл.

тел. (0532) 64-57-43, 64-56-26

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 29.08.2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

81 230. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Придбання спеціального автомобіля 

сміттєвоза для покращення обслуговування громад»

Хорольський 19.09.2018 05.09.2018 Хорольська міська рада

м. Хорол, вул. Незалежності,37,

Хорольський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05362) 33-344,

Покровськобакачанська сільська рада

Хорольська міська рада

м. Хорол, вул. Незалежності,37,

Хорольський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05362) 33-344

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 15.09.2018 на п’ять років

82 260. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) комунальної організації 

(установи) «Місцевої пожежної охорони»

Полтавський 03.10.2018 01.10.2018 Надержинщинська сільська рада

с. Надержинщина, вул. Молодіжна, 7,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-42-34,

Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка, пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-66-21,

Нестеренківська сільська рада

Надержинщинська сільська рада

с. Надержинщина,

вул. Молодіжна, 7,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-42-34

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва організацій 

комунальної форми власності – 

інфраструктурного об’єкта

З 01.10.2018

83 262. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного

проєкту «Інноваційно-технічне забезпечення туристичних обєктів 

древнього міста Гелон»

Котелевський 05.10.2018 07.08.2018 Більська територіальна громада

с. Більськ, вул. Першотравнева, 2,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел.(05350) 9-45-42,

Котелевська селищна рада

смт. Котельва,

вул. Полтавський шлях, 224,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

Деревківська сільська рада

с. Деревки, вул. Шкільна, 4,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

Більська територіальна громада

с. Більськ, вул. Першотравнева, 2,

Котелевський р-н, Полтавська обл.,

тел. .(05350) 9-45-42,

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення

відповідних заходів

Упродовж 2019 року Переможець облконкурсу 

2018 року

84 267. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

(спільна форма управління)

Кременчуцький 30.10.2018 08.10.2018 Омельницька сільська рада

с. Омельник, вул. Центральна, 66, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., тел. (0536) 75-

82-89,

Пришибська сільська рада

с. Пришиб, вул. Центральна, 46, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., тел. (0536) 73-

37-42

Недогарківська сільська рада

с. Недогарки, вул. Приморська, 154,  Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Піщанська сільська рада

с. Піщане, вул. Київська, 104, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Білецківська сільська рада

с. Білецьківка, вул. Центральна , 231, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Новознам’янська сільська рада

с. Новознам’янка, вул. Великий шлях, 151а, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.

Омельницька сільська рада

с. Омельник,

вул. Центральна, 66,

Кременчуцький р-н, Полтавська обл.,

тел.(0536)75-82-89,

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.10.2018

85 269. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності «Кирило-Ганнівська 

місцева пожежена охорона»

Зіньківський 31.10.2018 27.09.2018 Кирило-Ганнівська сільська рада

с. Кирило-Ганнівка,

вул. 40-ка річчя Перемоги,20, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

тел. (053) 5398738,

Артелярщинська сільська рада

с. Артелярщина, вул. Центральна, 40, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Покровська сільська рада

с. Покровське, вул. Миру, 66, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Ставківська сільська рада

с. Ставкове, вул. Центральна, 24, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Човно-Федорівська сільська рада

с. Човно-Федорівка, вул. Центральна, 17, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Кирило-Ганнівська сільська рада

с. Кирило-Ганнівка,

вул. 40-ка річчя Перемоги,20,

Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

тел. (053) 5398738

Фінансування, утримання) (суб’єктами 

співробтництва спільного комунального 

некомерційного підприємства

З 01.10.2018



86 270. Договір про співробітництво територіальних громад в 

частині реалізації спільного проєкту

«Право на безпечне життя» - модернізація комунальної 

організації «Кирило-Ганнівська місцева пожежена охорона»

Зіньківський 31.10.2018 27.09.2018 Кирило-Ганнівська сільська рада

с. Кирило-Ганнівка, вул. 40-ка річчя Перемоги,20, Зіньківський р-н, Полтавська обл., 

тел. (053)5398738,

Артелярщинська сільська рада

с. Артелярщина, вул. Центральна, 40, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Покровська сільська рада

с. Покровське, вул. Миру, 66, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Ставківська сільська рада

с. Ставкове, вул. Центральна, 24, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Човно-Федорівська сільська рада

с. Човно-Федорівка, вул. Центральна, 17, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Кирило-Ганнівська сільська рада

с. Кирило-Ганнівка,

вул. 40-ка річчя Перемоги,20,

Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

тел. (053)5398738

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення

відповідних заходів

З 07.10.2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

87 282. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Сонце і вітер – тепло дітям» 

Відновлені джерела енергії в закладах комунальної власності»

Глобинський 30.11.2018 27.11.2018 Гриньківська сільська рада

с. Гриньки, вул. Миколи Лисенка, 36 а, Глобинський р-н, Полтавська обл., тел. (05365) 

31331,

Горбівська сільська рада

с. Горби, вул. Б. Хмельницького, 2, Глобинський р-н, Полтавська обл.,

Бугаївська сільська рада

с. Бугаївка, вул. Шевченка, 28А, Глобинський р-н, Полтавська обл.,

Гриньківська сільська рада

с. Гриньки,

вул. Миколи Лисенка,36 а,

Глобинський

р-н, Полтавська обл.,

тел. (05365) 31331

Реалізація спільних проєктів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення

відповідних заходів

З 01.01.2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

88 316. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Туристичний кластер як рушій соціально-економічного 

розвитку»

Кобеляцький 15.01.2019 28.12.2018 Кобеляцька міська рада

м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05343) 318-92,

Білицька селищна рада

смт. Білики, вул. Кобеляцька, 53а,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05343) 942-89,

Сухинівська сільська рада

с. Сухинівка, вул. Садова, 2,

Кобеляцький р-н, Полтавська обл.,

тел.(05343) 953-23,

Світлогірсьа сільська рада

Кобеляцька міська рада

м. Кобеляки,

вул. Касьяна, 29,

Кобеляцький р-н, 

Полтавська обл.,

тел.(05343) 318-92

Реалізація спільних

проєктів, що

передбачає

координацію діяльності суб’єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

визначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

відповідних заходів

З 28.12.2018 Переможець облконкурсу 

2018 року

89 323 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) комунального

сільськогосподарського підприємства «Турбота»

Полтавський 22.01.2019 18.01.2019 Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка, пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-66-21,

Надержинська сільська рада

с. Надержинщина, вул. Молодіжна, 7,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-42-34,

Нестеренківська сільська рада

с. Нестеренки, вул. Миру, 10,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 64-61-19,

Чепкасівська сільська рада

Новоселівська сільська

рада

с. Новоселівка,

пров. Підлісний, 6,

Полтавський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-66-21,

Спільного

фінансування

(утримання)

суб’єктами

співробітництва

організацій

комунальної форми

власності –

інфраструктурних

об’єктів

З 18.01.2019

90 324. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту щодо надання якісних

адміністративних послуг

Гадяцький 24.01.2019 17.01.2019 Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука,

вул Миру, 24,

Полтавська обл.,

тел. (05354) 227-40,

Книшівська сільська рада

с. Книшівка,

вул. С.Ільченка, 2,

Полтавська обл.,

Краснолуцька сільська

рада

с. Красна Лука,

вул Миру, 24,

Краснолуцька сільська

рада,

Полтавська обл.,

тел. (05354) 227-40,

Реалізація спільних

проєктів, що

передбачає

координацію

діяльності суб’єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

визначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

відповідних заходів

З 01.03.2019

91 328 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

утворення спільного органу управління

«Упровадження посади енергоменеджера в систему управління 

територіальними громадами Лохвицького району»

Лохвицький 05.02.2019 24.01.2019 Лохвицька міська рада

м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19

Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-18-49,

Харківецька сільська рада

с. Харківці, вул. Тесленка, 40

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 9-42-31

Лохвицька міська рада

м. Лохвиця,

вул. Перемоги, 19,

Полтавська обл.,

тел. (05356) 3-18-49

Утворення

суб’єктами

співробітництва

спільного органу

управління

З 24.01.2019

92 341 Договір про фінансування комунальної організації установи 

«Територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Щербанівської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області»

Полтавський 15.02.2019 18.01.2019 Щербанівська сільська рада

с. Щербані, вул. Центральна,2, Полтавський р-н, Полтавська обл, тел. (098) 830-59-44,

Терешківська сільська рада

с. Терешки, вул. Шевченка, 7а, Полтавський р-н, Полтавська обл,

тел. (0532)55-30-00, 55-36-15,                         Коломацька сільська рада

с. Коломацьке, вул. Центральна, 5а,

Полтавський р-н, Полтавська обл,

тел. (0532) 64-36-24,

Мачухівська сільська рада

с. Мачухи, вул. Л.Убийвовк, 1,

Полтавський р-н, Полтавська обл,

Заворсклянська сільська рада

с. Заворскло, вул. Соборна, 9,

Полтавський р-н, Полтавська обл,

тел. (0532) 64-35-43

Щербанівська сільська

рада

с. Щербані,

вул. Центральна,2,

Полтавський р-н,

Полтавська обл,

тел. (098) 830-59-44

Спільного

утримання та

фінансування

Територіального

центру соціального

обслуговування

(надання

соціальних послуг)

Щербанівської сільської ради

З 18.01.2019



93 343 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Забезпечення високошвидкісним та якісним інтернетом громад 

Карлівського району»

Карлівський 15.02.2019 08.02.2019 Верхньоланівська сільська рада

с.Верхня Ланна, вул. Центральна, 11,

Карлівський р-н, Полтавська обл.,

тел.(05346) 97-342,

Мартинівська сільська рада

с.Мартинівка,

вул. Богдана Хмельницького,5,

Карлівський р-н, Полтавська обл.,

Варварівська сільська рада

с. Варварівка, вул. Лесі Українки, 11,

Карлівський р-н, Полтавська обл.,

Білухівська сільська рада

с. Білухівка, вул. Миру, 11,

Карлівський р-н, Полтавська обл.,

Попівська сільська рада

с. Попівка, вул. Харківська ,2,

Верхньоланівська

сільська рада

с.Верхня Ланна,

вул. Центральна, 11,

Карлівський р-н,

Полтавська обл.,

тел.(05346) 97-342

Реалізація спільних

проєктів, що

передбачає

координацію

діяльності суб’єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

визначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

відповідних заходів

З 08.02.2019

упродовж

2019-2020

років

Переможець облконкурсу 

2018 року

94 344 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

«Розвиток туристичної привабливості території Хорольського 

району Полтавської області»

Хорольський 15.02.2019 26.12.2018 Петракіівська сільська рада

с. Петракіївка, вул. Центральна, 33/1,

Хорольський р-н, Полтавська обл.,

тел.(066) 278-73-40,

Андріївська сільська рада

с. Андріївка, вулюШевченка, 1,

Хорольський р-н, Полтавська обл.,

тел.(050) 021-93-82,

Трубайцівська сільська рада

с. Трубайці, вул. Єршова, 47,

Хорольський р-н, Полтавська обл.,

тел.(066) 504-69-01.

Петракіівська сільська

рада

с. Петракіївка,

вул. Центральна, 33/1,

Хорольський р-н,

Полтавська обл.,

тел.(066) 278-73-40

Делегування

завдань розподілу

коштів

перерахованих на

виконання проєкту

з передачею

відповідних

ресурсів

З 01.01.2019 Переможець облконкурсу 

2018 року

95 348 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Впровадження інноваційних енергоефективних заходів по 

електропостачанню Лохвицької центральної районної

лікарні на основі відновлюваних джерел енергії (енергії сонця)»

Лохвицький 20.02.2019 12.02.2019 Безсалівська сільська рада

с. Безсали, вул. Перемоги, 15,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (805356) 340-12,

Жабківська сільська рада

с. Жабки, вул. Центральна, 10,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,                                                         Бербеницька 

сільська рада

с. Бербениці, вул. Молодіжна, 67,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Безсалівська сільська

рада

с. Безсали,

вул. Перемоги, 15,

Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (805356) 340-12,

Реалізація спільних

проєктів, що

передбачає

координацію

діяльності суб’єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на визначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

відповідних заходів

З 12.02.2019 Переможець облконкурсу 

2018 року

96 362 Договір про співробітництво територіальних громад в частині 

спільного фінансування (утримання) підприємств,

установ та організацій комунальної форми власності «Кирило-

Ганнівська місцева пожежна охорона»

Зіньківський 13.03.2019 28.02.2019 Кирило-Ганнівська сільська рада

с. Кирило-Ганнівська, вул. 40-ка річчя Перемоги,20, Зіньківський р-н, Полтавська обл., 

тел. (05353) 241-12,

Артелярщинська сільська рада

с. Артелярщина, вул. ,Центральна 40, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Покровська сільська рада

с. Покровське, вул. Миру, 66, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Ставківська сільська рада

с. Ставкове, вул. Центральна 24, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Човно-Федорівська сільська рада

с. Човно-Федорівка, вул. Центральна, 17, Зіньківський р-н, Полтавська обл.,

Кирило-Ганнівська

сільська рада

с. Кирило-Ганнівська,

вул. 40-ка річчя

Перемоги,20,

Зіньківський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05353) 241-12,

Спільного

фінансування

(утримання)

суб’єктами

співробітництва

організацій

комунальної форми

власності

З 01.01.2019

до 31.12.

2019 року

97 363  Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного утворення комунального підприємства

«Полтавський міжнародний центр стоматології»

Полтавський 13.03.2019 28.02.2019 Новоселівська сільська рада

с. Новоселівка, пров. Підлісний, 6,

Полтвський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-66-21,

Надержинщинська сільська рада

с. Надержинщина, вул.Молодіжна, 7,

Полтвський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-42-34,

Нестеренківська сільська рада

с. Нестеренки, вул. Миру, 10,

Полтвський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 64-61-19,

Черкасівська сільська рада

с. Черкасівка, вул. Першотравнева, 16,

Полтвський р-н, Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-46-84,

Новоселівська сільська

рада

с. Новоселівка, пров.

Підлісний, 6,

Полтвський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (0532) 55-66-21,

Спільного

утворення

комунального

підприємства –

спільного

інфраструктурного

об’єкта

98 383 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань щодо забезпечення 

місцевої пожежної охорони, діяльності аварійнро-рятувальної та 

оперативно-чергової служб «Місцева

пожежна охорона Василівської сільської ради»

Семенівський 15.04.2019 01.04.2019 Василівська сільська рада

с. Василівка, вул. Шевченка, 43,

Семенівський р-н, Полтавсбка обл.,

тел. (066) 637-95-08,

Біляківська сільська рада

с. Біляки, вул. Центральна, 59,

Семенівський р-н, Полтавсбка обл.,

Заїчинська сільська рада

с. Заїчінці,вул. Шкільна, 4,

Семенівський р-н, Полтавсбка обл.,

Василівська сільська

рада

с. Василівка,

вул. Шевченка, 43,

Семенівський р-н,

Полтавсбка обл.,

тел. (066) 637-95-08,

Делегування

окремих завдань з

передачею

відповідних

ресурсів

З 01.04.2019

на постійній

основі

99 384 Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань щодо забезпечення 

місцевої пожежної охорони, діяльності аварійнро-рятувальної та 

оперативно-чергової служб «Забезпечення

місцевох пожежної охорони створеним пожежно-рятувальним 

підрозділом Оболонською місцевою пожежною охороною»

Семенівський 15.02.2019 02.04.2019 Оболонська сільська рада

с. Оболонь, вул. Позена, ½,

Семенівський р-н, Полтавсбка обл.,

тел. (066) 637-95-08,

Богданівська сільська рада

с. Богданівка, Семенівський р-н,

Полтавсбка обл.,                                                                                          Горошинська 

сільська рада с. Горошин, Семенівський р-н,

Полтавсбка обл.,

Жовтнева сільська рада

с. Жовтневе, Семенівський р-н,

Полтавська обл.,

Криворудська сільська рада

с. Криворудськ, Семенівський р-н,

Полтавсбка обл.,

Наріжанська сільська рада

Оболонська сільська

рада

с. Оболонь,

вул. Позена, ½,

Семенівський р-н,

Полтавсбка обл.,

тел. (066) 637-95-08

Делегування

окремих завдань з

передачею

відповідних

ресурсів

З 01.04.2019

на постійній

основі



100 390  Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) комунального

закладу культури «Місцева пожежна охорона»

Лохвицький 22.04.2019 01.01.2019 Токарівська сільська рада

с. Токарі, вул. ім. Г.І.Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 362-31, 362-42,

Пісківська сільська рада

с. Піски, Лохвицький р-н, Полтавська

обл., тел. (05356) 931-42,

Бодаквянська сільська рада

с. Бодаква, Лохвицький р-н, Полтавська

обл., тел. (05356) 923-42,

Гирявоісковецька сільська рада

с. Гиряві Іскавці, Лохвицький р-н,

Полтавська обл., тел. (05356) 931-42,

Погарищанська сільська рада

с. Погарищана, Лохвицький р-н,

Полтавська обл., тел. (05356) 954-42,

Токарівська сільська

рада

с. Токарі,

вул. ім. Г.І.Андрусенка, 1,

Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05356) 362-31,

362-42,

Спільного

фінансування

(утримання)

суб’єктами

співробітництва

організацій

комунальної форми

власності –

інфраструктурних

об’єктів

З 01.01.2019

101 445. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Облаштування

тренажерного залу для здоровя та фізичного розвитку дітей і 

молоді Лохвицької ОТГ»

Лохвицький 25.07.2019 15.07.2019 Лохвицька міська рада

м. Лохвиця, вул. Перемоги, 19,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (053) 563-18-49,

Свиридівська сільська рада

с. Свиридівка, Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053) 569-73-42,

Лохвицька міська рада

м. Лохвиця,

вул. Перемоги, 19,

Лохвицький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (053) 563-18-49,

Реалізація спільних

проєктів, що

передбачає

координацію

діяльності суб’єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

визначений період

ресурсів з метою

спільного

З

15.07.2019

102 476. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств,

установ та організацій комунальної форми власності «Центр 

первинної медичної допомоги об’єднаних територіальних

громад»

Полтавський 30.09.2019 19.09.2019 Мачухівська сільська рада

с. Мачухи, вул. Л. Убийвовк, 1,                                                                                                            

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05322) 64-42-33,

Щербанівська сільська рада

с. Щербані, вул. Центральна, 2,

Полтавський р-н, Полтавська обл.,

тел. (098) 830-59-44,

Мачухівська сільська

рада                                                                                      с. 

Мачухи,

вул. Л. Убийвовк, 1,

Полтавський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05322) 64-42-33

Спільного

фінансування суб’єктами

співробітництва

підприємства

комунальної форми

власностіінфраструктурних

об’єктів

З

19.09.2019

103 482. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту «Місцева пожежна

охорона – запорука безпеки життя, майна та добробуту 

суспільства»

Котелевський 10.10.2019  17.09.2019 Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевського р-ну. Полтавської обл.,

тел. (38623) 942-46,

Козлівщинська сільська рада

с. Козлівщина, Котелевського р-ну. Полтавської обл.,

Микілківська сільська рада

с.Микілка, Котелевського р-ну. Полтавської

обл.,

Милорадівська сільська рада

с.Милорадове, Котелевського р-ну.

Полтавської обл.,

Ковалевська сільська рада

с. Ковалеве, Котелевського р-ну.

Полтавської обл.,

Малорублівська сільська рада

Великорублівська

сільська рада

с. Велика Рублівка,

вул. Центральна, 36,

Котелевського р-ну.

Полтавської обл.,

тел. (38623) 942-46

Реалізація

спільного проєкту,

що передбачає

координацію

діяльності суб`єктів

співробітництва та

акумулювання  ними на

виизначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

відповідних заходів

Упродовж

2020-2021

року

104 483. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств,

установ та організацій комунальної форми власності «Місцева 

пожежна охорона Великорублівської сільської ради»

Котелевський 10.10.2019 17.09.2019 Великорублівська сільська рада

с. Велика Рублівка, вул. Центральна, 36,

Котелевського р-ну. Полтавської обл.,

тел. (38623) 942-46,

Козлівщинська сільська рада

с. Козлівщина, Котелевського р-ну.

Полтавської обл.,

Микілківська сільська рада

с.Микілка, Котелевського р-ну. Полтавської обл.,

Милорадівська сільська рада

с.Милорадове, Котелевського р-ну. 

Великорублівська

сільська рада

с. Велика Рублівка, вул.

Центральна, 36,

Котелевського р-ну.

Полтавської обл.,

тел. (38623) 942-46,

Спільного

фінансування

(утримання)

суб’єктами

співробітництва

організацій

комунальної форми

власності –

інфраструктурних

об’єктів

З

01.01.2020

упродовж 5

років

105 502. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Встановлення системи відеоспостереження у Піщанській, 

Покровській та Федіївській сільських радах

Решетилівського району»

Решетилівський 26.11.2019 14.11.2019 Піщанська сільська рада

с.Піщане, Решетилівський р-н, Полтавська обл., тел. (05363) 961-42,

Федіївська сільська рада

с. Федіївка, Решетилівський р-н, Полтавська обл.,

тел. (05363) 971-42,

Піщанська сільська рада

с.Піщане,

Решетилівський р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05363) 961-42

Реалізація

спільного проєкту,

що передбачає

координацію

діяльності суб`єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

виизначений період

ресурсів з метою

спільного

здійснення

З

14.11.2019

по

31.12.2020

року

Переможець облконкурсу 

2019 року

106 503. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проєкту

«Будівництво пожежного депо по вул. Соборній, 1б»

Гадяцький 26.11.2019 20.11.2019 Краснолуцька сільська рада

с. Красна Лука, вул. Миру, 24,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 573-31,

Книшівська сільська рада

с. Книшівка, вул. С. Ільченка, 2,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 551-31,

Великобудищанська сільська рада                                                                                                  

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 561-42,

Плішивецька сільська рада

с. Плішивець, вул. Соборна, 55,

Гадяцький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05354) 544-42,

Ціпківська сільська рада

Краснолуцька сільська

рада

с. Красна Лука,

вул. Миру, 24,

Гадяцький р-н,

Полтавська обл.,

тел. (05354) 573-31

Реалізація

спільного проєкту,

що передбачає

координацію

діяльності суб`єктів

співробітництва та

акумулювання

ними на

виизначений період

ресурсів з метою

спільного  здійснення

відповідних заходів

З

01.01.2020

року

Переможець облконкурсу 

2019 року

107 515. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту 

«Реконструкція внутрішніх інженерних мереж з встановленням 

індивідуальних теплових пунктів та гібридної сонячної 

електростанції»

Лохвицький 24.12.2019 25.12.2019 Безсалівська сільська рада

с. Безсали, вул. Перемоги, 15,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 921-21,

Ригівська  сільська рада 

с. Риги, вул. Миру, 29,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Яхниківська сільська рада

с. Яхники, вул. Ногина, 10,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Жабківська сільська рада

с. Жабки, вулю Центральна, 10,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Гирявоісковецька сільська рада

с. Гиряві Ісківці, вул. Миру, 2а, 

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

Безсалівська сільська рада

с. Безсали, вул. Перемоги, 15,

Лохвицький р-н, Полтавська обл.,

тел. (05356) 921-21,

Реалізація спільного проекту, що передбачає 

координацію діяльності суб`єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

виизначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

з 18.12.2019



108 625. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту «Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

ясла-садок «Берізка» по вул. Свято-Михайлівській, № 12 в смт. 

Опішні Зіньківського району Полтавської області»

06.10.2020 28.09.2020 Опішнянська селищна рада смт. Опішня, вул. Перемоги, 3, Зіньківський р-н, 

Полтавська обл., тел. (05353) 428-04, Батьківська сільська рада с. Батьки, вул. 

Молодіжна, 1, Зіньківський р-н, Полтавська обл., тел. (05353) 430-04

Опішнянська селищна рада (смт. Опішня, вул. Перемоги, 

3, Зіньківський р-н, Полтавська обл., тел. (05353) 428-04)

Реалізація спільних проектів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.01.2021 року упродовж 1 

року

109 631. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту «Про співробітництво 

теритьоріальних громад у формі реалізації спільного проекту з 

надання адміністративних послуг»

28.12.2020 22.12.2020 Петрівсько-Роменська сільська рада с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35, 

Гадяцький р-н, Полтавська обл., тел. (05353) 585-42,                                            

Лютенська сільська рада с. Лютенька, вул. Дружби, 64, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл.,

Петрівсько-Роменська сільська рада (с. Петрівка-

Роменська, вул. Соборна, 35, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл., тел. (05353) 585-42)

Реалізація спільних проектів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.01.2021 впродовж 20021 

року

110 632. Договір співробітництва територіальних громад у формі 

спільного фінансування (утримання) підприємств, установ та 

організацій комунальної форми власності «Сервіс» Печерсько-

Роменської сільської ради»

20.01.2021 24.12.2020 Великобудищанська сільська рада с. Великі Будища, вул. Миру, 1, Гадяцький р-н, 

Полтавська обл.,                                                               Краснолуцька сільська рада с. 

Красна Лука, Гадяцький р-н, Полтавська обл.,                                                                                                             

Лютенська сільська рада с. Лютенська, вул. Дружби, Гадяцький р-н, Полтавська обл.,                                                                                           

Петрівсько-Роменська сільська рада с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна,35, 

Гадяцький р-н, Полтавська обл., тел. (05354) 585-42,                                             

Сергіївська сільська рада с. Сергіївка, вул. Центральна,9, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл.,

Петрівсько-Роменська сільська рада (с. Петрівка-

Роменська, вул. Соборна,35, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл., тел. (05354) 585-42)

Спільного фінансування (утримання) 

суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ або організацій комунальної форми 

власності – інфраструктурних об’єктів

З 24.12.2020

111 701. Договір про співробітництво територіальної громад у формі 

делегування виконання окремих завдань, щодо забезпечення 

місцевої пожежної охорони

03.06.2021 01.02.2021 Комишнянська селищна рада смт. Комишня, вул. Миру, 84, Миргородський р-н, 

Полтавська обл., тел. (05355) 361-43, 361-77,                                        

Великосорочинська сільська рада с. Великі сорочинці, вул. Гоголя, 26, 

Миргородський р-н, Полтавська обл.

Комишнянська селищна рада смт. Комишня, вул. Миру, 

84, Миргородський р-н, Полтавська обл., тел. (05355) 361-

43, 361-77

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.06.2021 до 31.12.2022

112 720. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань щодо забезпечення 

місцевої пожежної охорони

16.07.2021 01.07.2021 Петрівсько-Роменська сільська рада вул. Соборна, 35, с. Петрівка-Роменська, 

Гадяцький р-н, Полтавської обл., тел. (05354) 58-5-31                               Сергіївська 

сільська рада вул. Центральна, 9, с. Сергіївка, Гадяцький р-н, Полтавська обл., тел. 

(05354) 54-1-31

Петрівсько-Роменська сільська рада вул. Соборна, 35, с. 

Петрівка-Роменська, Гадяцький р-н, Полтавської обл., тел. 

(05354) 58-5-31

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

Починаючи з 01 липня 2021 

року на постійній основі

113 737.Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

утворення спільного комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Машівської 

селищної ради. 

31.08.2021 20.08.2021 Михайлівська сільська рада село Михайлівка, вулиця Молодіжна, 17, Полтавський 

район, Полтавська область, 39443 Тел.: (06143) 93 - 2 – 83         Машівська селищна 

рада смт. Машівка, вулиця Незалежності, 113, Полтавська область 39400 Тел.: 

(05364)91 -0 -07

Михайлівська сільська рада село Михайлівка, вулиця 

Молодіжна, 17, Полтавський район, Полтавська область, 

39443 Тел.: (06143) 93 - 2 - 83

Утворення суб’єктами співробітництва 

спільного комунального підприємства, 

установи та організації – спільного 

інфраструктурного об’єкта

З 30.08.2021

114 761. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

30.11.2021 22.11.2021 Петрівсько-Роменська сільська рада с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35 

Полтавська обл., тел. (05353) 5-85-42, Лютенська сільська рада с. Лютенька, вул. 

Дружби, 64, Лютенька Гадяцький р-н, Полтавськ обл., тел. (05354) 5-36-42,

Лютенська сільська рада с. Лютенька, вул. Дружби, 64, 

Лютенька Гадяцький р-н, Полтавськ обл., тел. (05354) 5-

36-42,

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.12.2021

115 779. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

реалізації спільного проекту з надання адміністративних послуг

06.01.2022 24.12.2021 Петрівсько-Роменська сільська рада с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35, 

Гадяцький р-н, Полтавська обл., тел. (05354) 585- 42,                                             

Лютенська сільська рада с. Лютенька, вул. Дружби, 64, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл.,

Петрівсько-Роменська сільська рада с. Петрівка-

Роменська, вул. Соборна, 35, Гадяцький р-н, Полтавська 

обл., тел. (05354) 585- 42,

Реалізація спільних проектів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів 

співробітництва та акумулювання ними на 

визначений період ресурсів з метою спільного 

здійснення відповідних заходів

З 01.01.2022 упродовж 1 року

116 780. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань

10.01.2022 29.12.2021 Ромоданівська селищна радa смт. Ромодан, вул. Шевченка, 14, Миргородський р-н, 

Полтавська обл., тел. (05355) 34434, 34442, 34439,                            Миргородська 

міська рада м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Миргородський р-н, Полтавська обл.,

Ромоданівська селищна рад смт. Ромодан, вул. Шевченка, 

14, Миргородський р-н, Полтавська обл., тел. (05355) 

34434, 34442, 34439

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.01.2022 до 31.12.2022

117 781. Договір про співробітництво територіальних громад у формі 

делегування виконання окремих завдань щодо забезпечення 

місцевої пожежної охорони

11.01.2022 01.11.2021 Новосанжарська селищна рада смт. Нові Санжари, вул. Центральна,23, Полтавський 

р-н, Полтавська обл., тел. (05344) 314-95, Терешківська сільська рада с. Терешки, 

вул. Шевченка,1а, Полтавський р-н, Полтавська обл.,

Новосанжарська селищна рада смт. Нові Санжари, вул. 

Центральна,23, Полтавський р-н, Полтавська обл., тел. 

(05344) 314-95

Делегування виконання окремих завдань з 

передачею відповідних ресурсів

З 01.11.2021


