
 

П Р О Т О К О Л  № 10 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних  

партій міської ради  

(10 сесія міської ради 8 скликання) 

 

від 09 вересня 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, Віталій Сєров, Євген Ошека, Оксана Денисенко, Леся Золотарьова. 

 

Обговорення питань, які виносяться на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання та 

затвердження її порядку денного: 

 

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

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

року № 51 “Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021 

рік”. 

3. Про Прогноз бюджету Миргородської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки 16568000000 (код бюджету). 

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

року №58 "Про затвердження Програми підтримки діяльності органів 

самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2021 

рік". 

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

107 "Про затвердження Програми соціального захисту населення Миргородської 

міської територіальної громади на 2021 рік". 

6. Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Миргородської міської ради у новій редакції.  

7.  Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р. 

№100 “Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства “Міська телестудія “Миргород” на 2021 рік”. 

8. Про перейменування Миргородської дитячої музичної школи ім. А.П. Коломійця 

та затвердження її Статуту в новій редакції. 

9. 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". 

10. Про прийняття до комунальної власності Миргородської міської територіальної 

громади майна. 

11.  Про внесення змін до рішення 4 сесії міської ради 8 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».  

12. 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».  

13. Про внесення змін та доповнень 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». 

14. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради на 2021 рік.  

15. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Миргородтеплоенерго» 

Миргородської міської ради на укладання договору банківської гарантії. 

16. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Миргородтеплоенерго» 

Миргородської міської ради в новій редакції. 

17. Про внесення змін до рішення 5 сесії міської ради 8 скликання від 19.02.2021 

року №99 «Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

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

18. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 

року №61 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів для 

фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища 

Миргородської міської територіальної громади у 2021 році».  

19. Про затвердження Програми підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки в новій редакції. 

20. Про внесення змін до рішення 6 сесії міської ради 8 скликання від 12.03.2021 р. 

№ 152 «Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду 

Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік». 

21. Про передачу на баланс Комунального підприємства «Миргородводоканал» 

Миргородської міської ради об’єкта водопровідно-каналізаційного господарства 

та проєктно-кошторисної документації.  

22. Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 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».  

23. 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. 

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

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

26. Про внесення змін в рішення четвертої сесії 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». ЗНЯТО 

27. Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту 

Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки. 



28. Про подання заявки для участі у конкурсі з енергоефективної модернізації 

будівлі дошкільного навчального закладу № 2 "Оленка" ясла-садок 

комбінованого типу. 

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

зміцнення іміджу та розвитку співробітництва м. Миргорода на 2017 – 2021 роки 

в новій редакції, затвердженої рішенням 3 сесії міської ради 8 скликання від 24 

грудня 2020 року № 70. 

30. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 

виконавчого комітету Миргородської міської ради. 

31. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 

"Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Миргородської 

міської ради в новій редакції. 

32. Про затвердження Положення про відділ "Центр надання адміністративних 

послуг" виконавчого комітету Миргородської міської ради в новій редакції та 

Регламенту відділу "Центр надання адміністративних послуг" виконавчого 

комітету Миргородської міської ради в новій редакції. ЗНЯТО 

33. Про затвердження Положення про відділ інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення. 

34. Про затвердження Положення про організаційний відділ в новій редакції. 

35. 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». 

36. 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". 

37. Про внесення змін до рішення 7 позачергової сесії міської ради 8 скликання від 

29 березня 2021 року за № 200 «Про затвердження Програми "Здоров'я жителів 

Миргородської міської територіальної громади на 2021 рік" в новій редакції». 

38. Про розроблення, внесення змін та оновлення  містобудівної документації 

Миргородської територіальної громади. ЗНЯТО 

39. Про внесення часткових змін до рішення 8 сесії міської ради 8 скликання від 

02.06.2021 №247 “Про затвердження Програми регулювання земельних відносин 

Миргородської міської територіальної громади на 2021рік”. 

40. Про укладення договорів оренди землі на новий строк, надання в оренду 

земельних ділянок. 

41. Про оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення. 

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

відмову у наданні. 

43. Про затвердження та погодження документацій із землеустрою.  

44. Про внесення часткових змін до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання I 

засідання від 16.01.2021 року № 38 "Про затвердження Переліку земельних 

ділянок, продаж та набуття права оренди яких здійснюється шляхом проведення 



земельних торгів (аукціонів) на території Миргородської міської територіальної 

громади". 

45. Про продаж земельних ділянок.  

46. Про припинення з громадянами договорів оренди, прав на земельні ділянки. 

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

земельних ділянок в оренду.  

48. Про визначення земельної ділянки для надання учасникам АТО (ООС). 

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

землеустрою.  

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

землеустрою.  

51. Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою для 

виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

52. Про затвердження технічних документацій із землеустрою для виділення в натурі 

(на місцевості) земельних часток (паїв). 

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

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

їх користуванні.  

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

передачу земельних ділянок громадянам у власність та оренду. 

55. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 

голови, прийнятих у міжсесійний період. 

56. Депутатські запити. 

57. Різне: 

 

Не у розпорядженні: 

 

1. Про надання згоди на прийняття об’єктів права державної власності 

(нерухомого майна) до комунальної власності Миргородської територіальної 

громади. 

2. Про делегування функцій замовника по об’єкту. 

 

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Гуржія, секретаря міської ради. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 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 10 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 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 



По 4 питанню  

СЛУХАЛИ:  Любов Артикульну, начальника організаційного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 5 питанню  

СЛУХАЛИ: Валентину Тимкову, т.в.о. начальника управління соціального захисту 

населення. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 6 питанню  

СЛУХАЛИ: Валентину Тимкову, т.в.о. начальника управління соціального захисту 

населення. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 7 питанню  

СЛУХАЛИ: Євгена Ошеку  - директора міської телестудії "Миргород" 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 8 питанню  

СЛУХАЛИ: Ларису Педченко  начальника відділу культури. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 9 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 10 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника управління освіти, молоді та спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 11 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника управління освіти, молоді та спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 12 питанню  

СЛУХАЛИ: Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва. 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 13 питанню  

СЛУХАЛИ: Максима Богаєнка, начальника відділу капітального будівництва. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 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 10 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 10 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 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 17 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 18 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 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 10 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 10 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 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 22 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 23 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 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 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 25 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

По 26 питанню  

Знято заявником. 

 

По 27 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Яременка, начальника сектору цивільного захисту відділу 

персоналу та з питань мобілізаційної роботи і цивільного захисту 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 28 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергія Сеня, головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 29 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергія Сеня, головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту  



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

30 питання  

СЛУХАЛИ: Віталія Логвина, начальника відділу ведення Державного реєстру виборців 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 31 питанню  

СЛУХАЛИ: Оксану Рудченко, начальника відділу "Центр надання адміністративних 

послуг" 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

32 питання  

Знято заявником. 

 

По 33 питанню  

СЛУХАЛИ: Романа Нестефоренка, начальника відділу інформаційних технологій та 

комп’ютерного забезпечення 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 34 питанню  

СЛУХАЛИ:  Любов Артикульну, начальника організаційного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 35 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Михайленка, начальник відділу охорони здоров'я  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 36 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Михайленка, начальник відділу охорони здоров'я  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 37 питанню  

СЛУХАЛИ:  Сергія Михайленка, начальник відділу охорони здоров'я  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

38 питання  

Знято заявником. 

 



По 5 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 9 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 39 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 40 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 41 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 42 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 43 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 44 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 45 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 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 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 55 питанню  

СЛУХАЛИ: міського голову 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

56. Депутатські запити:  відсутні. 

57. Різне. 

Не у розпорядженні:  

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 



По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяна Колибельнік, начальника управління освіти, молоді та спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання для 

обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

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

розгляд 10 сесії міської ради 8 скликання 56 питань.  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 10 сесії міської ради 8 скликання 

для обговорення і прийняття відповідних рішень в кількості 56 питань, включаючи 

депутатські запити та різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 7; "проти"- 0; "утримались"- 0; "не голосували" – 1. 

 

Секретар міської ради                                                                   Олександр Гуржій 

 

 

 

 

 

Олександр Залєський 

 

Михайло Лавицький 

 

Віталій Сєров 

Євген Ошека 

 

Оксана Денисенко 

 

Леся Золотарьова 

 

  

  

  

   

  

 


