
П Р О Т О К О Л № 35 

 засідання постійної комісії Миргородської міської ради 8 скликання  

з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, 

промисловості та розвитку сільських територій 

 

від 05 січня 2023 року 

 

Місце проведення:  

зала засідань Миргородської 

міської ради 

 

Присутні: Олександр Гуржій, секретар міської ради 

 

Члени комісії: 

Віталій Сєров, голова комісії, 

Леся Золотарьова, 

Тетяна Колибельнік, 

Валентина Сиверин. 

 

Відсутні:  

Вікторія Козлова. 
 

На засідання запрошені:  
- Сергій Скляр, начальник фінансового управління, 

- Олена Гречко начальник відділу обліку, контролю та звітності. 

 

Веде засідання: Віталій Сєров – голова комісії. 

 

Порядок денний 
 

Розгляд питань порядку денного 29 позачергової сесії міської ради: 
 

1. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 

грудня 2021 року № 506 “Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 

2022 рік”. 

2. Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції. 

3. Про приймання майна по Проєкту "ГОВЕРЛА". 

4. Про приймання-передачу майна. 
 

Віталій Сєров, голова комісії ознайомив присутніх з порядком денним та виніс на 

голосування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

За результатами голосування погоджено порядок денний засідання комісії. 

 

1. Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання 

від 24 грудня 2021 року № 506 “Про бюджет Миргородської міської територіальної 

громади на 2022 рік”. 

 

СЛУХАЛИ: Сергія Скляра, начальника фінансового управління. 

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  Погодити та винести проєкт рішення на розгляд сесії. 

 

2. Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій 

редакції. 

 

СЛУХАЛИ: Сергія Скляра, начальника фінансового управління. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  Погодити та винести проєкт рішення на розгляд сесії. 
 

3. Про приймання майна по Проєкту "ГОВЕРЛА". 

 

СЛУХАЛИ: Олену Гречко, начальника відділу обліку, контролю та звітності. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести проєкт рішення на розгляд сесії. 
 

4. Про приймання-передачу майна. 
 

СЛУХАЛИ: Олену Гречко, начальника відділу обліку, контролю та звітності. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 
 

УХВАЛИЛИ: Погодити та винести проєкт рішення на розгляд сесії. 
 

Голова комісії Віталій Сєров виніс на голосування питання закриття засідання 

постійної комісії з питань з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, 

підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій. 
 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«ЗА» -4 

«ПРОТИ»  - 0 

«УТРИМАЛИСЯ»  - 0 

«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

Голова комісії      Віталій СЄРОВ 


