
П Р О Т О К О Л № 40 

засідання постійної комісії Миргородської міської ради 8 скликання  

з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, 

промисловості та розвитку сільських територій 

 

від 23 березня 2023 року 

 

Місце проведення:  

зала засідань Миргородської 

міської ради 

 

 

Присутні: Олександр Гуржій, секретар міської ради 

 

Члени комісії: 

Віталій Сєров, голова комісії, 

Вікторія Козлова, 

Леся Золотарьова, 

Тетяна Колибельнік. 

 

Відсутні:  

Валентина Сиверин 

 

На засіданні присутні:  
- Сергій Швайка, заступник міського голови, 

- Олександр Федрунов, начальник юридичного відділу, 

- Наталія Синельник, головний спеціаліст юридичного відділу,  

- Олександр Залєський, депутат міської ради, начальник відділу житлово-комунального 

господарства, 

- Олександр Шапошник, головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства. 

 

Веде засідання: Віталій Сєров – голова комісії. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження експертного висновку рішення Миргородської міської ради «Про 

затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Миргородської 

міської територіальної громади» та аналізу його регуляторного впливу. 

 

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 затвердження експертного висновку рішення Миргородської міської ради 

«Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів 

Миргородської міської територіальної громади» та аналізу його регуляторного 

впливу. 

 

СЛУХАЛИ: Олександра Федрунова, начальника юридичного відділу, який ознайомив 

присутніх з вищезазначеним питанням, пояснив причини його виникнення. Повідомив, що 

Правила благоустрою, які зараз діють, були затверджені у 2010 році і вони діяли тільки на 

території міста Миргорода. Тепер нові Правила будуть розповсюджуватися на всю 

Миргородську міську територіальну громаду.  

Нові Правила благоустрою розроблені на основі Типових правил і мають пройти певну 

процедуру прийняття, а це: 

 розроблення проєкту рішення про затвердження правил благоустрою; 

 проведення аналізу регуляторного впливу відповідно до вимог законодавства; 

 здійснення повідомлення про оприлюднення  проєкту рішення та аналізу 

регуляторного впливу (це було вже здійснено 9 березня на сайті міської ради); 

 розгляд проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу комісією міської ради з 

питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, 

промисловості та розвитку сільських територій; 

 проходження громадського обговорення; 

 висновок комісії про розгляд проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу; 

 відправлення проєкту рішення та аналізу регуляторного впливу в Державну 

регулятрну службу, яка теж зробить свій висновок; 

 через місяць проєкт рішення з усіма зауваженнями виноситься на затвердження сесії 

міської ради, перед цим на розгляд депутатських комісій. 

           Проєкт рішення про затвердження правил благоустрою наразі  постійно корегується, 

вносять зміни та зауваження. Олександр Федрунов озвучив основні моменти, які є новими в 

Правилах. 

 

В обговоренні питання взяли участь: 

 

Сергій Швайка, Леся Золотарьова, Олександр Залєський, Тетяна Колибельнік, Віталій Сєров, 

які детально обговорили деякі пункти правил благоустрою, а саме:  

 заключення договорів на вивіз сміття з мешканцями сільських територій, які були 

приєднані до міста; 

 прибирання прибудинкових територій; 

 заборона використання штучних квітів на кладовищах; 

 паркування автотранспорту у визначених місцях; 

 та інше. 

В ході обговорення виникали питання, зауваження, пропозиції, які були проаналізовані та 

враховані. 

   

          Віталій Сєров виніс на голосування питання про погодження експертного висновку 

рішення Миргородської міської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій  

населених пунктів Миргородської міської територіальної громади» та аналізу його 

регуляторного впливу. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 4 

«ПРОТИ» - 0 

«УТРИМАЛИСЯ» - 0 



«НЕ ГОЛОСУВАЛИ» - 0. 

 

УХВАЛИЛИ:   Погодити експертний висновок рішення Миргородської міської ради «Про     

затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів 

Миргородської міської територіальної громади» та аналізу його 

регуляторного впливу. 

 

 

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 


