
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 20 серпня  2018  року         №49-р 

 
  

Про скликання тридцять 

дев'ятої сесії міської ради 

сьомого скликання 

   

Відповідно до п.8 ч.4 ст.42 та п.10 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в  

Україні”: 

 

1. Скликати тридцять дев'яту сесію міської ради сьомого скликання 31 серпня 

2018 року о 09.00 годині у залі засідань міської ради.  

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

2.1 Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2018 рік. 

2.2 Про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік. 

2.3 Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Миргорода". 

2.4 Про внесення змін до рішення 35 сесії міської ради 7 скликання від 28.02.2018 року №28 

"Про затвердження Програми підтримки розвитку територіального сервісного центру 

№5344 регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області на 2018 рік". 

2.5 Про внесення змін та доповнень до рішення 35 сесії міської ради 7 скликання від 28 

лютого 2018 року №31 «Про затвердження  переліку об’єктів на 2018 рік по ремонту 

дорожньо-мостового господарства та об’єктів благоустрою м. Миргорода». 

2.6 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 міста Миргород на 2017-2021 роки».  

2.7 Про внесення змін та доповнень до рішення 19 сесії міської ради 7 скликання (друге 

засідання) від 22.12.2016 року №32 "Про затвердження Міської програми благоустрою 

міста на 2017 – 2021 роки”. 

2.8 Про внесення змін до рішення 33 сесії 7 скликання (ІІ засідання) від 28.12.2017 року 

№278 «Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

вуличного освітлення м. Миргород на 2018 рік». 

2.9 Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Миргорода 

елементів пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам. 

2.10 Про надання згоди на прийняття з державної власності в комунальну власність 

територіальної громади міста Миргорода квартири № 29 по вул. Шишацька, 86-А. 

2.11 Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах комунальним 

підприємствам Миргородської міської ради у 2018 році. 

2.12 Про дозвіл на списання з балансу КП "Спецкомунтранс" сцени для масових заходів по 

вул. Гоголя. 



2.13 Про прийняття до комунальної власності об’єктів нерухомості. 

2.14 Про затвердження Угоди про співробітництво між Анікщяйським районом Литовської 

Республіки та Миргородською міською радою (Україна).  

2.15 Про участь у обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської 

області. 

2.16 Про затвердження істотних умов енергосервісного договору. 

2.17 Про внесення змін до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання (2 засідання) від 28 

грудня 2017 року № 292 "Про затвердження Програми реалізації проекту Європейського 

Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті 

Миргород (MO.GE.DI.CO)". 

2.18 Про внесення змін до рішення 21 сесії міської ради 7 скликання від 27 лютого 2017 року 

№ 2 "Про затвердження Програми "Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. 

Миргород Полтавської області", в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з 

НЕФКО". 

2.19 Про внесення змін до рішення 37 сесії міської ради 7 скликання від 18 травня 2018 року 

за № 109 «Про затвердження Міської програми «Здоров’я жителів міста Миргород» на 

2018 рік». 

2.20 Про внесення змін до рішення 24 сесії міської ради 7 скликання від 28 квітня 2017 року 

№ 16 «Про делегування у Госпітальну раду Північного госпітального округу 

Полтавської області представників міста Миргорода». 

2.21 Про внесення змін до Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2018 

рік, затвердженої рішенням 33 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2017 № 272. 

2.22 Про внесення змін до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 

2018 рік, затвердженої рішенням 33 сесії міської ради7 скликання від 19.12.2017р.        № 

273. 

2.23 Про затвердження Порядків надання соціальної підтримки учасникам АТО, особам, 

залученим до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  областях 

під час проведення операції Об’єднаних сил (ООС), у новій редакції.  

2.24 Про внесення змін у рішення 33 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2017 року №267 

"Про затвердження Програми культурно-мистецького розвитку на 2018 рік". 

2.25 Про створення «Інклюзивно-ресурсний центр» Миргородської міської ради. 

2.26 Про затвердження Положення про відділ освіти Миргородської міської ради в новій 

редакції.  

2.27 Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії міської ради сьомого скликання від 

28 лютого 2018 року № 50 "Про Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 

2015-2019 роки в новій редакції". 

2.28 Звіт тимчасової контрольної комісії ради щодо безпечності розміщення та захоронення 

бурового шламу на полігоні ТПВ КП "Спецкомунтранс". 

2.29 Про припинення договорів оренди земельних ділянок та прав постійного користування 

земельними ділянками. 

2.30 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду земельних 

ділянок. 

2.31 Про надання дозволів (згоди) на виготовлення документацій із землеустрою. 

2.32 Про затвердження та погодження документацій із землеустрою . 



2.33 Про внесення часткових змін до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2017 

року № 254 "Про затвердження Переліку земельних ділянок, продаж та набуття права 

оренди яких здійснюється в 2018 році шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). 

Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

2.34 Про надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. 

2.35 Про анулювання результатів земельних торгів від 17.08.2018року щодо продажу права 

оренди земельної ділянки за адресою: м. Миргород, вул. Хорольська,46 (лот № 24699).  

2.36 Про припинення з громадянами договорів оренди, прав на земельні ділянки та 

зарахування земельних ділянок до земель запасу. 

2.37 Про поновлення громадянам договорів оренди земельних ділянок  та надання в оренду 

земельних ділянок. 

2.38 Про надання  дозволів (згоди) на розробку документацій із землеустрою на земельні 

ділянки, які перебувають у користуванні громадян. 

2.39 Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою   щодо відведення 

земельних ділянок. 

2.40 Про відмову громадянам у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою   щодо 

відведення земельних ділянок. 

2.41 Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних 

ділянок у власність та оренду. 

2.42 Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період. 

2.43 Депутатські запити. 

2.44 Різне. 

 

3. На сесію запросити: депутата Полтавської обласної ради від міста; керівників бюджетних 

організацій, начальників відділів, управлінь міської ради; ради мікрорайонів міста, засоби 

масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради   

Гирку Н.О. 

 

 

 
 

 
Міський голова      С.П. Соломаха 


