
 

П Р О Т О К О Л  № 11 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних  

партій міської ради  

(11 сесія міської ради 8 скликання) 

 

від 29 жовтня 2021 року 

 

Місце проведення – міська рада 

 

Присутні: міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Гуржій, 

голови і представники депутатських фракцій політичних партій – Олександр Залєський, 

Михайло Лавицький, Олександр Пась, Микола Ручка, Євген Ошека, Оксана Денисенко, 

Леся Золотарьова, Костянтин Богданов. 

Відсутні: Олександр Білоконь. 

Обговорення питань, які виносяться на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання та 

затвердження її порядку денного: 

 

1. Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Миргород". 

2. Про підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 

9 місяців 2021 року. 

3. Про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради восьмого скликання від 24 

грудня 2020 року № 51 “Про бюджет Миргородської міської територіальної громади 

на 2021рік”. 

4. Про затвердження Маркетингової стратегії Миргородської міської територіальної 

громади. 

5. Про затвердження Програми реалізації туристичного маркетингу Миргородської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

6. Про внесення змін до рішення 21 сесії міської ради 7 скликання від 27 лютого 2017 

року № 5 «Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та модернізації 

об’єктів інфраструктури  Миргородської міської територіальної громади на 2017-2021 

роки». 

7. Про внесення змін до рішення 4 сесії міської ради восьмого скликання (І засідання) 

від 16 січня 2021 року № 6 «Про затвердження переліку об’єктів на 2021 рік по 

ремонту дорожньо-мостового господарства та об’єктів благоустрою Миргородської 

міської територіальної громади». 

8. Про внесення змін до рішення 19 сесії міської ради 7 скликання (друге засідання) від 

22.12.2016 року № 32 «Про затвердження Програми благоустрою Миргородської 

міської територіальної громади на 2017 – 2021 роки». 

9. Про делегування функцій замовника по об’єкту. 

10. Про прийняття  до комунальної власності газопроводів – вводів та безоплатну 

передачу у власність для ремонту та обслуговування Акціонерного Товариства 

Оператора газорозподільної системи "ПОЛТАВАГАЗ". 

11. Про списання з балансу багатоквартирних будинків. 

12. Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства 

Миргородської міської ради в новій редакції. 



13. Про прийняття – передачу об’єктів нерухомого майна. 

14. Про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради восьмого скликання від 

24.12.2020р. № 68 "Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів 

оренди комунальної власності та Переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги населенню". 

15. Про внесення змін в рішення четвертої сесії Миргородської міської ради восьмого 

скликання І засідання від 16.01.2021 року за № 16 «Про затвердження актів 

приймання-передачі комунального майна та закріплення нерухомого майна на праві 

оперативного управління». 

16. Про внесення змін до рішення 41 сесії міської ради 7 скликання від 21 листопада 2018 

року № 247 "Про затвердження у новій редакції Програми приватизації об’єктів 

комунальної власності міста, Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2018 році та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 

об’єктів малої приватизації". 

17. Про прийняття у комунальну власність  нерухомого  майна та затвердження акту 

приймання – передачі. ЗНЯТО. 

18. Про внесення змін до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 10.09.2021 р. № 

343 "Про надання дозволів на оренду нерухомого майна, встановлення орендної 

плати та звільнення від сплати комунальних послуг підприємств, установ, 

організацій, що надають соціально важливі послуги населенню". 

19. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 

65 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Спецкомунтранс» на 2021 рік». 

20. Про прийняття до комунальної власності об’єктів електромережі та безоплатну 

передачу у власність для ремонту та обслуговування Акціонерного Товариства 

"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО". 

21. Про надання дозволу на списання з балансу основних засобів. 

22. Про внесення змін до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 10.09.2021 року 

№334 «Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

підприємства «Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради на 2021 рік». 

ЗНЯТО. 

23. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Миргородської міської 

територіальної громади Дочірнього комунального підприємства 

"Миргородтехінвентаризація" (код ЄДРПОУ 32038234). 

24. Про виплати по судових наказах.  

25. Про затвердження Положення про порядок надання разової грошової допомоги 

жителям Миргородської міської територіальної громади, які постраждали внаслідок 

надзвичайної ситуації (надзвичайної події). 

26. Про внесення змін до рішення 46 позачергової сесії міської ради 7 скликання від 12 

липня 2019 року № 145 «Про затвердження Програми з реалізації проекту 

"Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. 

Миргород Полтавська обл." у рамках Надзвичайної кредитної програми для 

відновлення України». 

27. Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 09 серпня 2019 

року №160 «Про затвердження Програми з реалізації проєкту "Реконструкція старої 



будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород 

Полтавської області" у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення 

України». 

28. Про внесення змін до Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, 

зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2017 – 2021 роки в новій редакції, 

затвердженої рішенням третьої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 

2020 року № 70. 

29. Про затвердження підсумкового моніторингового звіту про впровадження Плану дій 

зі сталого енергетичного розвитку міста Миргород за період 2017 – 2020 роки". 

30. Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода Мерів щодо Клімату і Енергії». 

31. Про внесення змін і доповнень у рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 

24.12.2020р. № 111 "Про затвердження Програми культурно- мистецького розвитку 

на 2021 рік". 

32. Про затвердження Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді Миргородської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

33. Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти Миргородської міської 

територіальної громади на 2022 – 2024 роки. 

34. Про затвердження Порядку підвезення до закладу освіти (місця навчання, роботи) та 

у зворотному напрямку (до місця проживання) учнів і педагогічних працівників. 

35. Про затвердження Статуту Біликівської гімназії Миргородської міської ради 

Полтавської області в новій редакції. 

36. Про надання дозволу Миргородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 

Миргородської міської ради на списання з балансу нерухомого майна. 

37. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 

року № 91 "Про затвердження Програми розвитку спорту Миргородської міської 

територіальної громади на 2021 рік". 

38. Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання „ Мати – героїня” 

Михайловській С.А. ЗНЯТО. 

39. Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки. 

40. Про прийняття до комунальної власності Миргородської міської територіальної 

громади "Електрокардіограф ЕСG 600G". 

41. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 

року № 77 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2021 рік». 

ЗНЯТО 

42. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року № 

78 " Про затвердження Програми "Підтримки та розвитку КНП "Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради за 2021 рік". ЗНЯТО 

43. Про затвердження Положення про управління архітектури та державного 

архітектурно – будівельного контролю Миргородської міської ради в новій редакції. 

44. Про розроблення, внесення змін та оновлення містобудівної документації 

Миргородської міської територіальної громади. 

45. Про утворення старостинських округів Миргородської міської територіальної 

громади. 



46. Про передачу у державну власність земельної ділянки комунальної власності. 

47. Про припинення прав на земельні ділянки. 

48. Про укладення договорів оренди землі на новий строк та надання в оренду земельних 

ділянок. 

49. Про оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

50. Про проведення конкурсу на визначення орендаря невитребуваних земельних часток 

(паїв). 

51. Про надання дозволів (згоди) на розроблення документацій із землеустрою та відмову 

у наданні. 

52. Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

53. Про проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок або прав на них. 

54. Про припинення з громадянами прав на земельні ділянки. 

55. Про укладення з громадянами договорів оренди землі на новий строк, надання 

земельних ділянок в оренду. 

56. Про надання громадянам дозволів (згоди) на розроблення документацій із 

землеустрою та прийняття до земель запасу земельних ділянок. 

57. Про надання громадянам дозволів (згоди) на розроблення документацій із 

землеустрою та прийняття до земель запасу земельних ділянок. ЗНЯТО. 

58. Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою для виділення в 

натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

59. Про відмову громадянам у наданні дозволів на розроблення документацій із 

землеустрою. 

60. Про затвердження технічних документацій із землеустрою для виділення в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв). 

61. Про затвердження (відмову у затвердженні) документацій із землеустрою, передачу 

громадянам у власність та оренду земельних ділянок, що перебувають у їх 

користуванні. 

62. Про затвердження (відмову у затвердженні) документацій із землеустрою, передачу 

земельних ділянок громадянам у власність та оренду. 

63. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період. 

64. Депутатські запити. 

65. Різне. 

 

Не у розпорядженні: 

1. Про внесення змін до рішення 6 сесії 8 скликання Миргородської міської ради №161 

від 12 березня 2021 року "Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, 

прийнятих у комунальну власність Миргородської міської територіальної громади із 

спільної власності сіл, селищ Миргородського району та в результаті реорганізації 

сільських рад". 

 

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Гуржія, секретаря міської ради. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 



По 2 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Скляра, начальника фінансового управління. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 3 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Скляра, начальника фінансового управління. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 4 питанню  

СЛУХАЛИ: Оксану Голуб, начальника відділу економічного прогнозування та туризму. 
УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 5 питанню  

СЛУХАЛИ: Оксану Голуб, начальника відділу економічного прогнозування та туризму. 
УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 6 питанню  

СЛУХАЛИ: Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 7 питанню  

СЛУХАЛИ: Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 8 питанню  

СЛУХАЛИ: Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва.  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 9 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 10 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По11 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 12 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 13 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 14 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 15 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 16 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

17 питання знято заявником. 

 

По 18 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 19 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 20 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 21 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

22 питання знято заявником. 

 

По 23 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 24 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 25 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Яременка, начальника сектору цивільного захисту відділу 

персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 26 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Усик, начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 27 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Усик, начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 



По 28 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Усик, начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 29 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Усик, начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 30 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Усик, начальника відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 31 питанню  

СЛУХАЛИ: Ларису Педченко начальника відділу культури. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 32 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника відділу освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 33 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника відділу освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 34 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника відділу освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 35 питанню  

СЛУХАЛИ: СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника відділу освіти. 

 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 36 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника відділу освіти. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 37 питанню  

СЛУХАЛИ: Юрія Подригу - в.о. начальника відділу молоді та спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

38 питання  

Знято заявником. 

 

По 39 питанню  

СЛУХАЛИ: Романа Нестефоренка, начальника відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 40 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Михайленка, начальник відділу охорони здоров'я  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

41 питання  

Знято заявником. 

 

42 питання  

Знято заявником. 

 
По 43 питанню  

СЛУХАЛИ: Оксану Бессонову, заступника начальника управління архітектури та державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для обговорення і 

прийняття  відповідного рішення. 

По 44 питанню  

СЛУХАЛИ: Оксану Бессонову, заступника начальника управління архітектури та державного 

архітектурно-будівельного контролю. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для обговорення і 

прийняття  відповідного рішення. 



По 45 питанню  

СЛУХАЛИ: Володимира Котляренка, начальник відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту. 

ВИСТУПИЛИ: 

Олександр Пась запропонував затвердити чотири старостинських округи. 

Леся Золотарьова запропонувала затвердити один старостинський округ з одним старостою, 

відповідальним за сільські території. Дану посаду можна ввести у структуру виконавчого 

комітету за  рахунок вакантної посади заступника міського голови. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 46 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 47 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 48 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 49 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 50 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 51 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 52 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 53 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 54 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 55 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 56 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 57 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 58 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 59 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 60 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 



По 61 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 62 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 63 питанню  

СЛУХАЛИ: міського голову 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

64. Депутатські запити:  відсутні. 

65. Різне. 

Не у розпорядженні:  

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА – 9 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ -0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Леся Золотарьова запропонувала внести у порядок денний три звернення, які 

були обговорені на постійних профільних комісіях, а саме: 

1. Про звернення депутатів Миргородської міської ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України щодо належного фінансового забезпечення 

сфери охорони здоров’я. 

2. Про звернення депутатів Миргородської міської ради до Президента України, Верховної 

Ради України, Генерального Прокурора України щодо результатів розслідування Pandora 

Papers. 

3. Про звернення депутатів Миргородської міської ради до Президента України, Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України  щодо неприпустимості грубого наступу на 

фінансову спроможність місцевого самоврядування. 

 



Міський голова зауважив, що кожен депутат має право внести свій проект рішення на розгляд 

чергової сесії.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА – 4 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ - 6 

УХВАЛИЛИ: дані звернення не виносити на розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

СЛУХАЛИ: Олександра Гуржія, секретаря міської ради, який запропонував винести на 

розгляд 11 сесії міської ради 8 скликання 60 питань.  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 11 сесії міської ради 8 скликання 

для обговорення і прийняття відповідних рішень в кількості 60 питань, включаючи 

депутатські запити та різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 9; "проти"- 0; "утримались"- 0; "не голосували" – 1. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олександр Гуржій 

 

 

 

 

 

Олександр Залєський 

 

Михайло Лавицький 

 

Олександр Пась 

Євген Ошека 

 

Оксана Денисенко 

 

Леся Золотарьова 

 

Костянтин Богданов 

 

Микола Ручка 

 

  

  

  



   

  

 


