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Звіт про виконання плану роботи міської ради за 2018 рік 

          Діяльність міської ради 7 скликання у 2018 році здійснювалася відповідно до ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування", Регламенту роботи Миргородської міської ради та плану 

роботи міської ради на 2018 рік. 

           У 2018 році (станом на 21 грудня 2018 року) проведено 8 пленарних засідань, на яких 

прийнято 274 рішення. Всі питання, які були передбачені планом роботи, як основні, були 

розглянуті та прийняті відповідні рішення, з них: 

1.  Про підсумки виконання бюджету міста за 2017 рік. 

2.  Про стратегію сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2026 року. 

3.  Про порядок фінансування в 2018 році КП «Спецкомунтранс». 

4.  Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2018 

рік. 

5.  Про внесення змін до Програми благоустрою міста на 2017 – 2021 роки. 

6.  Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції вуличного освітлення м. 

Миргорода на 2018 рік (із внесенням змін). 

7.  Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в місті 

Миргороді на період 2011 – 2015 роки та її перспективи до 2020 року».  

8.  Про затвердження переліку об’єктів на 2018 рік по ремонту дорожньо-мостового 

 господарства  та об’єктів благоустрою м. Миргорода (із внесенням змін). 

9.  Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та модернізації  об’єктів 

інфраструктури  міста Миргород на 2017-2021 роки (із внесенням змін). 

10.  Про затвердження Програми «Питна вода Миргородщини по м. Миргороду на 2012-2020 роки 

(із внесенням змін). 

11.  Про  безоплатну передачу із комунальної власності територіальної громади м. Миргород у 

спільну власність  територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

12.  Про передачу на баланс комунального підприємства КП «Спецкомунтранс» , установам освіти, 

культури об’єктів закінченого будівництва з балансу відділу капітального будівництва 

Миргородської міської ради. 

13.  Про питання землекористування та землеустрою. 

14.  Про підсумки виконання міського бюджету за 1 квартал 2018 року. 

15.  Про затвердження Правил благоустрою території міста Миргорода в новій редакції. 

16.  Про підсумки виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року. 

17.  Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду  м. Миргорода на 2018 

рік.  

18.  Про внесення змін до Програми благоустрою міста на 2017 – 2021 роки. 

19.  Про передачу права на здійснення видатків на охорону здоров'я Миргородській районній раді у 

2018 році. 

20.  Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2018 року. 

21.  Про затвердження плану роботи міської ради на 2019 рік. 

22.  Про підсумки економічного і соціального розвитку у 2018 році та затвердження  

Програми економічного і соціально розвитку міста Миргорода на 2019 рік. 

23.  Про затвердження місцевих програм розвитку. 

24.  Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2018 

рік. 



2 
 

 

Крім питань, внесених до плану роботи міської ради на 2018 рік, на пленарних засіданнях 

було розглянуто актуальні для громади питання в тому числі і порушені депутатами, а саме: 

  

1. Про стан доступності та якості медичних послуг для жителів міста Миргород (36 сесія). 

2. Про передачу квартир з балансу виконавчого комітету Миргородської міської ради на 

баланс відділу житлово-комунального господарства Миргородської міської ради             

(36 сесія)(забезпечення  соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування та осіб з їх числа, які потребують першочергового забезпечення житлом).    

3. Про затвердження Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року 

(37 сесія).  

4. Про внесення змін до рішення 23 сесії міської ради 7 скликання від 11.04.2017 року №3 

«Про заборону руху вантажного автотранспорту по дорогах міста» (38 сесія).  

5. Про створення «Інклюзивно-ресурсного центру» Миргородської міської ради (39 сесія). 

 

          З метою недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних 

актів у 2018 році опрацьовувались та були ухвалені рішення, що мають ознаки регуляторності, а 

саме: 

25.  Про затвердження Програми приватизації комунального майна м. Миргорода на 2019 рік. 

26.  Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна міста Миргород, Методики 

розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу, Орендних ставок за 

використання майна територіальної громади м. Миргорода, Типового договору оренди 

комунального майна на 2019 рік. 

27.  Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Миргород. 

28.  Про звіти постійних комісій міської ради про свою роботу та роботу щодо  

контролю за виконанням рішень міської ради, звіти заступників міського голови. 

29.  Про хід виконання депутатських запитів. 

30.  Про міський бюджет на 2019 рік. 

31.  Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах  

бюджетним установам міста на 2019 рік. 

№ п/п Назва регуляторного акта 

Найменування органу, 

підрозділу, відповідальних за 

розроблення проекту 

регуляторного акту 

1.  

Про встановлення ставок податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки на 

території Миргородської міської ради 

Полтавської області (рішення тридцять восьмої 

сесії сьомого скликання  № 152 від 23 червня 

2018 року) 

Відділ житлово-комунального 

господарства 

2.  

Про затвердження Положення про єдиний 

податок 

та встановлення ставок єдиного податку (рішення 

тридцять восьмої сесії сьомого скликання  № 163 

від 23 червня 2018 року) 

Відділ споживчого ринку та 

підприємництва 

3.  

Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку (рішення тридцять восьмої 

сесії сьомого скликання  № 164 від 23 червня 

Земельний відділ 
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З метою забезпечення прозорості здійснення регуляторної політики на офіційному сайті 

міської ради висвітлюється інформація щодо планування, розробки та відстеження 

результативності рішень регуляторного характеру та оновлюється Єдиний реєстр діючих 

регуляторних актів. 

До плану роботи міської ради на 2018 рік були включені і питання для розгляду у порядку 

контролю (здебільшого це довгострокові програми). 

 

 

 

Проекти рішень міської ради оприлюднювалися на офіційному сайті Миргородської 

міської ради, при цьому забезпечувався захист персональних даних громадян. 

Проаналізувавши виконання плану міської ради за 2018 рік, слід зазначити, що його 

реалізація була спрямована насамперед на виконання пріоритетних завдань розвитку міста та 

оперативного вирішення проблемних питань життєдіяльності міста. 

 

 

 

 

Постійні комісії. 

2018 року) 

4.  

Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку (рішення тридцять восьмої 

сесії сьомого скликання  № 165 від 23 червня 

2018 року) 

Земельний відділ 

5.  

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 (рішення 

сорок першої сесії сьомого скликання  № 247  від 

21 листопада 2018 року) 

Відділ житлово-комунального 

господарства 

1. Про затвердження програми "Питна вода Миргородщини" по м. Миргороду на 2012-2020 

роки"   

 

2. 

Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. 

Миргороді на 2015-2017 роки   

3. Про затвердження Програми підтримки ОСББ на 2015 – 2018 роки 

4. Про затвердження Програми зайнятості населення м. Миргорода на 2013-2017 роки 

5. Про затвердження Міської цільової соціальної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2016 – 2017 роки 

6. Про затвердження Програми "Охорона довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в м. 

Миргороді на період 2011-2015 роки та її перспективи до 2020 року 

7. Про затвердження цільової програми відшкодування частини відсоткової ставки за 

залученими кредитами для населення та ОСББ на стимулювання впровадження 

енергоефективних заходів на 2015-2018 роки 

8. Про затвердження  Програми будівництва, реконструкції та модернізації  об’єктів 

інфраструктури міста Миргород на 2017-2021 роки 
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Відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», секретар 

міської ради здійснює цілий комплекс заходів щодо забезпечення функціональної спрямованості, 

порядку організації роботи міської ради, постійних депутатських комісій, регламенту. 

Одним із напрямків моєї діяльності є координація роботи постійних комісій міської ради 

та сприяння виконанню їх рекомендацій. Хід виконання всіх протокольних рекомендацій 

контролюється, а їх виконання заслуховується на наступних засіданнях постійних комісій міської 

ради. 

У 2018 році забезпечувалася стабільна та продуктивна діяльність шести постійних комісій 

Миргородської міської ради за напрямками роботи і відповідно до повноважень.  

Загалом проведено 71 засідання постійних комісій міської ради, на яких опрацьовано всі 

проекти рішень, що були винесені на розгляд сесійних засідань, та цілий ряд інших питань.  

Пропоную вашій увазі інформацію щодо відвідування депутатами засідань профільних 

комісій за 2018 рік. 

Всього 

кількість 

засідань 

постійних 

комісій  

Назва постійної комісії  
Прізвище, ім’я, 

по батькові депутата 

Кількість 

комісій, які 

відвідав 

депутат 

11 постійна комісія міської ради з 

питань промисловості, 

приватизації, земельних 

ресурсів 

Козулін Валентин Юрійович 11 

Булойчик Олена Михайлівна 8 

Ручка Микола Анатолійович 11 

Коршунов Роман Ілліч  8 

Хачатрян Хачатур Рафікович 
0 

8 постійна комісія міської ради з 

питань регламенту, 

депутатської етики, 

забезпечення діяльності 

депутатів 

Білоконь Олександр Валерійович 

 

8 

Цись Олександр Григорович 1 

Ночна Наталія Іванівна 

 
5 

 

Вороновський Анатолій 

Миколайович  

 

6 

 

Сіряк Андрій Олександрович 7 

13 постійна комісія міської ради з 

питань соціальної політики, 

охорони праці, забезпечення 

правопорядку та 

демократичного цивільного 

контролю над Воєнною 

організацією і 

правоохоронними органами, 

охорони здоров’я, материнства і 

дитинства 

Заливча Марина Олексіївна 13 

Гатанюк Сергій Андрійович 

 
9 

Шаніна Аліна Артурівна  11 

Сиверин Валентина Миколаївна 5 

Денисенко Оксана Василівна 13 

14 постійна комісія міської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, 

торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної 

політики 

Говоруха Олег Борисович 11 

Горобець Сергій Миколайович 12 

Лобунько Олександр Якович 12 

Залєський Олександр Васильович 12 

Казімірова Ольга Леонідівна 11 

Гречко Віталій Олександрович 12 

Шокало Володимир Ілліч 9 

18    

постійна комісія міської ради з 

питань бюджету, інвестицій та 
Лавицький Михайло Петрович 17 

Гречко Олена Володимирівна 18 
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Відповідно до Регламенту міської ради у 2018 році було проведення 9 погоджувальних 

рад, у яких брали участь представники всіх депутатських фракцій політичних партій. На даний 

час до складу погоджувальної ради входять, із ухвальним голосом, міський голова, секретар 

міської ради та голови депутатських фракцій (всього 10 осіб).  

  

кількість 

осіб 

Прізвище, ім'я, по батькові  

голови депутатської фракції  (делегованого члена) 

Сесія міської ради 7 скликання 

(номер) 

8 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Лавицький Михайло Петрович 

Сіряк Андрій Олександрович 

Денисенко Оксана Василівна 

Білоконь Олександр Валерійович 

Булойчик Олена Михайлівна 

Лобунько Олександр Якович 

34  

7 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Прокопенко Валентина Миколаївна 

Козулін Валентин Юрійович 

Горобець Сергій Миколайович 

Ніколаєнко Василь Леонардович 

Залєський Олександр Васильович 

35 

9 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Прокопенко Валентина Миколаївна 

Козулін Валентин Юрійович 

Горобець Сергій Миколайович 

Говоруха Олег Борисович 

Михайленко Сергій Юрійович 

Сіряк Андрій Олександрович 

Білоконь Олександр Валерійович 

36 

7 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Прокопенко Валентина Миколаївна 

Козулін Валентин Юрійович 

Горобець Сергій Миколайович 

37 

підприємництва Карбан Михайло Андрійович 11 

Семененко Григорій Павлович 17 

Місяць Ярослав Анатолійович 0 

7 постійна комісія міської ради з 

питань освіти, культури, 

духовності, молоді та спорту 

М’якота Олександр Іванович 5 

Михайленко Сергій Юрійович 6 

Ніколаєнко Василь Леонардович 6 

Прокопенко Валентина Миколаївна 6 

Фененко Валентина Василівна 7 

Яковлєв Сергій Іванович 7 
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Говоруха Олег Борисович 

Михайленко Сергій Юрійович 

7 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Прокопенко Валентина Миколаївна  

Гречко Олена Володимирівна 

Горобець Сергій Миколайович 

Михайленко Сергій Юрійович 

Шаніна Аліна Артурівна 

38 

6 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Лобунько Олександр Якович 

Горобець Сергій Миколайович 

Михайленко Сергій Юрійович 

Козулін Валентин Юрійович 

39 

7 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Лобунько Олександр Якович 

Михайленко Сергій Юрійович 

Козулін Валентин Юрійович 

Білоконь Олександр Валерійович 

Булойчик Олена Михайлівна 

40 позачергова 

7 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Михайленко Сергій Юрійович 

Козулін Валентин Юрійович 

Булойчик Олена Михайлівна 

Прокопенко Валентина Миколаївна 

Горобець Сергій Миколайович 

41 

8 Соломаха Сергій Павлович 

Гирка Наталія Олексіївна 

Михайленко Сергій Юрійович 

Козулін Валентин Юрійович 

Горобець Сергій Миколайович 

Прокопенко Валентина Миколаївна 

Говоруха Олег Борисович 

Білоконь Олександр Валерійович 

 

42 

 

Сесійна діяльність. 

Одним із головних напрямків роботи секретаря міської ради є організація діяльності 

міської ради. Перш за все - підготовка та проведення сесій. За звітний період було організовано 

та проведено 8 пленарних засідань.  

Пленарні засідання відбуваються у правовому полі, окресленому чинним законодавством 

України, Регламентом ради і спрямовані на задоволення потреб та інтересів територіальної 

громади Миргорода.  

Відповідно до п.4 ч.3 ст.50 закону України "Про місцеве самоврядування", усі засідання 

сесій міської ради, постійних депутатських комісій та погоджувальні ради проводилися відкрито. 

Керуючись Регламентом, гласність засідань сесій забезпечується шляхом надання можливості 
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проведення у залі фото-, відео-, звукозапису, а також їх онлайн-трансляції в мережі Інтернет. 

Архів відеозаписів оперативно публікувався на Youtube каналі міської ради. За рік опрацьовано 

та оприлюднено 156 відеозаписів засідань. Результати поіменного голосування 

оприлюднювалися на офіційному веб-сайті міської ради в день голосування.  

З метою оперативного та якісного інформування депутатів на сайті міської ради, у 

телефонному режимі, через електронну пошту, програму "VIBER" оприлюднюються 

розпорядження про скликання сесії, графік проведення засідань постійних комісій, 

погоджувальної ради, проекти рішень, протоколи постійних депутатських комісій та інше. 

Таким чином забезпечено доступність, прозорість і відкритість нашої роботи для 

громадськості міста. До речі, Миргород – одне з небагатьох міст України, де всі засідання сесій 

та постійних комісій  проводиться  відкрито в онлайн режимі.   

Про активність депутатського корпусу свідчить і стан відвідування засідань сесій та участі 

в їх роботі. Інформація про стан відвідування засідань сесій по кожному з депутатів (всього – 8 

сесійних засідань): 

 

№пп 

Прізвище, ім’я , 

по батькові депутата 

Кількість засідань сесій, 

на яких були присутні 

депутати 

1.  Білоконь Олександр Валерійович 8 

2.  Булойчик Олена Михайлівна 7 

3.  Вороновський Анатолій Миколайович 6 

4.  Гатанюк Сергій Андрійович 4 

5.  Гирка Наталія Олексіївна 8 

6.  Говоруха Олег Борисович 6 

7.  Горобець Сергій Миколайович 8 

8.  Гречко Віталій Олександрович 8 

9.  Гречко Олена Володимирівна 8 

10.  Денисенко Оксана Василівна 8 

11.  Залєський Олександр Васильович 8 

12.  Заливча Марина Олексіївна 8 

13.  Казімірова Ольга Леонідівна 8 

14.  Карбан Михайло Андрійович 8 

15.  Козулін Валентин Юрійович 6 

16.  Коршунов Роман Ілліч 8 

17.  Лавицький Михайло Петрович 5 

18.  Лобунько Олександр Якович 7 

19.  М’якота Олександр Іванович 3 

20.  Михайленко Сергій Юрійович 8 

21.  Місяць Ярослав Анатолійович 1 

22.  Ночна Наталія Іванівна 5 

23.  Ніколаєнко Василь Леонардович 7 

24.  Прокопенко Валентина Миколаївна 7 

25.  Ручка Микола Анатолійович 8 

26.  Семененко Григорій Павлович 8 

27.  Сиверин Валентина Миколаївна 5 
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28.  Сіряк Андрій Олександрович 7 

29.  Фененко Валентина Василівна 8 

30.  Хачатрян Хачатур Рафікович 0 

31.  Цись Олександр Григорович 3 

32.  Шаніна Аліна Артурівна 7 

33.  Шокало Володимир Ілліч 6 

34.  Яковлєв Сергій Іванович 7 

 

Запити та звернення. 

 

Важливим напрямком у організації депутатської діяльності є оформлення проектів рішень 

на кожен депутатський запит, який попередньо пройшов погодження на профільних комісіях. За 

звітний період на розгляд міської ради надійшло 26 депутатських запитів (до 42 сесії включно), а 

саме: 

- Сіряк А.О. – 5; 

- Казімірова О.Л. – 12; 

- Ручка М.А. – 1; 

- Михайленко С.Ю.- 4; 

- Козулін В.Ю. – 1; 

- Шокало В.І. - 1; 

- Гречко В.О. – 1; 

- Ночна Н.І.-1. 

У депутатських запитах порушувались питання комунальної сфери, екології, благоустрою 

тощо. З метою покращення стану виконання депутатських запитів у 2018 році на засіданнях 

комісії з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів 

контролювалась вчасність та якість їх виконання. Якщо відповіді не влаштовували депутатів, 

комісія повертала їх виконавцям і вони розглядались повторно.  

З метою оперативного вирішення проблемних питань життєдіяльності міста, порушених 

депутатами, добре себе зарекомендувала така форма роботи, як депутатське звернення. У 10-

денний термін депутати отримують відповідь від служб та управлінь.  

Станом на 17 грудня 2018 року до міської ради надійшло 135 депутатських  звернень. З них 

надано відповіді на 133 (з порушеннями від 1 до 5 днів – 40, більше 5 днів – 4 ). 2 звернення 

знаходиться на виконанні.    

Тематика депутатських звернень була різною, а саме: 

 житлово-комунальна сфера – 84;  

 земельні питання – 8; 

 архітектури  та містобудування – 3; 

 транспорт – 7; 

 торгівля – 8; 

 освіта і спорт – 4; 

 охорона здоров'я – 2; 

 інше – 19. 

Звернення надходили від наступних депутатів: 

 Вороновського  А.М. – 16; 

 Сиверин В.М. – 1; 

 Заливчої М.О. – 3; 

 Гречко О.В.  – 7; 

 Гречко В.О. – 14; 

 Спільних звернень Гречко О.В. та Гречко В.О. – 14; 

 Дениисенко О.В. – 12; 
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 Шаніної А.А. – 11; 

 Гирки Н.О – 9; 

 Цися О.Г. – 6; 

 Гатанюка С.А. – 1; 

 Казімірової О.Л. – 6; 

 Ніколаєнка В.Л. – 2; 

 М'якоти О.І. – 3; 

 Говорухи О.Б. – 1; 

 Коршунова Р.І. – 4; 

 Лобунька О.Я. – 2; 

 Сіряка А.О. – 2; 

 Фененко В.В. – 4; 

 Прокопенко В.М. – 1; 

 Білоконя О.В. – 6; 

 Залєського О.В. – 3; 

 Шокало В.І. – 2; 

 Спільні звернення депутатів – 5. 

Хід виконання депутатських звернень  контролює  загальний відділ.  

Станом на 17.12.2018 року до виконавчого комітету Миргородської міської ради від депутатів 

Миргородської міської ради надійшло 18 звернень з питань надання інформації щодо: 

-  розміру сум заробітної  плати, премій, надбавок, доплат за 2017 - 2018 рр. посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, а також по управлінням та відділам (Шаніна А.А.);  

- кількості коштів міського бюджету, які були витрачені на закордонні відрядження 

працівників міської ради та депутатів у 2018р. (Шаніна А.А.); 

- які легкові автомобілі перебувають у власності Миргородської міської ради та 

підконтрольних їй відділах (Білоконь О.В.); 

- стосовно діяльності та фінансування ГФ «Оберіг» (Білоконь О.В., ); 

- обґрунтованості збільшення тарифів на комунальні послуги по всіх складових тарифу 

(Казімірова О.Л.); 

-  хто являється власником земельної ділянки, на якій розташовані  альтанки в парковій зоні 

біля "Асоль", надати копії документів, який орган і коли видав свідоцтво  на право 

користування земельною ділянкою; якщо ділянка в оренді - то на який термін оренда; 

надати копію договору); чи являється він підприємцем і чи сплачує податки у місто? 

(Шаніна А.А., Білоконь О.В.); 

- хто являється власником банерів, які розміщені на перехресті вулиць Гоголя та 

Незалежності, а також Кашинського та Незалежності та хто і коли надав дозвіл на 

розміщення цих рекламних банерів (Шаніна А.А.); 

- чи видавалась довідка міським відділом освіти  про знання державної мови                          

гр. Хачатрян Х.Р. та чи являється даний громадянин головою вуличного комітету  

(Шаніна А.А., Білоконь О.В.); 

- які посадової інструкції (функціональних обовʹязків) радника міського голови з питань 

медицини (Шаніна А.А.); 

- надання затвердженої НКРЕКП інвестиційної програми на 2017 та 2018 рік 

"Миргородтеплоенерго" (Казімірова О.Л.); 

-  організації механізованого прибирання снігу (Казімірова О.Л.); 

-  надання ксерокопії протоколу 25 сесії Миргородської міської ради від 19 травня 2017р. 

(Білоконь О.В.). 
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                  Порушень терміну виконання інформаційних запитів депутатів Миргородської міської 

ради протягом звітного періоду 2018 року не виявлено. Хід виконання інформаційних запитів 

контролює Центр надання адміністративних послуг. 

У 2018 році депутатами міської ради 7 скликання з метою оперативного вирішення 

актуальних, соціально-значимих проблем громади прийнято ряд звернень до державних та 

обласних структур: 

№пп Зміст та до кого направлене звернення Дата прийняття рішення 

1.  

Звернення депутатів Миргородської міської ради до  

Полтавської обласної державної адміністрації, Миргородської 

районної ради, Миргородської райдержадміністрації та 

Миргородської ЦРЛ щодо приведення Статуту 

Миргородської центральної районної лікарні у відповідність 

до вимог чинного законодавства, а саме: юридичної адреси 

(місцезнаходження юридичної особи) та передачі до 

комунальної власності територіальної громади м. Миргорода 

цілісних майнових комплексів Миргородської центральної 

районної лікарні, комунального закладу "Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги". 

Рішення 34 сесії міської 

ради  7 скликання від 26 

січня 2018 року №5 

2.  

Звернення депутатів Миргородської міської ради до 

Державної екологічної інспекції у Полтавській області 

(Осипенко В.Г.) для проведення перевірки і надання висновку 

про безпечність розміщення та захоронення бурового шламу 

на полігоні ТПВ КП "Спецкомунтранс". 

 

Рішення 37 сесії міської 

ради  7 скликання від 18 

травня 2018 року № 142 

 

3.  

Звернення  депутатів Миргородської міської ради до 

Верховної Ради України щодо прийняття  постанови "Про 

зміну і встановлення меж міста Миргород і Миргородського 

району Полтавської області". 

Рішення 38 сесії міської 

ради  7 скликання від 23 

червня 2018 року № 143 

 

4.  

Звернення депутатів Миргородської міської ради до 

Верховної Ради України, Президента України та народного 

депутата України Кулініча О.І. щодо негайного підняття 

заробітних плат та пенсій для громадян України до рівня, 

який міг би забезпечити гідне життя. 

 

Рішення 41 сесія міської 

ради 7 скликання від 21 

листопада 2018 року 

№273 

 

Участь депутатів у робочих групах та комісіях. 

Хочу зазначити, що протягом звітного періоду депутати були активними не тільки під час 

роботи пленарних засідань, а також брали участь у робочих групах та комісіях, а саме:   

- До робочої групи з питань Громадського бюджету долучилися депутати: Булойчик О.М., 

Казімірова О.Л., Денисенко О.В.; 

- Депутат Гречко В.О. надав свій проект до Громадського бюджету. (Спортивний 

майданчик по вул.Свидницького, мікрорайон "Мінзаводський") та здобув перемогу. 

- До складу конкурсної комісії в проекті "Місто активних громадян" входили депутати 

Булойчик О.М.,Залєський О.В., Казімірова О.Л., Білоконь О.В., Лавицький М.П., 

Ніколаєнко В.Л., Семененко Г.П., Яковлєв С.І., Заливча М. О.    

- Депутат Денисенко О.В. надала свій проект (облаштування зони відпочинку по вулиці 

Лугова) та здобула перемогу. 

 

     У 2018 році працювала тимчасова контрольна комісія з вивчення питання розміщення та 

захоронення бурового шламу на полігоні ТПВ КП "Спецкомунтранс", яку очолював депутат 

міської ради Сіряк А.О. До складу комісії увійшли такі депутати: Шокало В.І. (за згодою), 

М'якота О.І. (за згодою), Яковлєв С.І. (за згодою), Вороновський А.М. (за згодою),           
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Залєський О.В., Горобець С.М., Казімірова О.Л., Гречко В.О., Лавицький М.П., Гречко О.В., 

Михайленко С.Ю.  

На даний час продовжує свою роботу тимчасова контрольна комісія по перевірці 

законності придбання та використання у 2017-2018 році грунтопокращувального засобу 

"Агростоп" ТМ "Алергостопамброзія" та ремонту фонтану на центральній площі міста у складі 

депутатів: голова комісії: Залєський О.В.; члени комісії: Михайленко С.Ю., Казімірова О.Л.   

У травні 2018 року завершена робота над розробкою Стратегії міста. Методологія 

стратегічного планування була запропонована експертами проекту. Проект ПРОМІС впроваджує 

Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ 

Канади. 

Результатом спільних зусиль містян та влади став головний стратегічний документ міста 

"Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року". Активно долучилися до 

роботи представники депутатського корпусу: Булойчик О.М., Вороновський А. М., Денисенко 

О. В., Заливча М.О., Казімірова О.Л., Михайленко С.Ю., Ніколаєнко В.Л., Ночна Н.І., 

Фененко В.В., Яковлєв С.І. 

 

Навчання депутатів у 2018 році. 

Протягом 2018 року проводилась робота щодо надання кожному депутату можливості 

підвищувати свій кваліфікаційний рівень шляхом участі в навчальних, семінарах, тренінгах, які 

були організовані Інститутом Політичної Освіти, Асоціацією міст України, Полавською 

обласною асоціацією органів місцевого самоврядування.22-23  лютого депутати Ночна Н.І., 

Денисенко О.В., Булойчик О.М. брали участь у міжобласному робочому семінарі для 

ініціативних груп. 

4 квітня 2018 року Полтавським центром розвитку місцевого самоврядування в Миргороді  

проведено інформаційний семінар, на якому розглядалось питання про стан децентралізації та 

подальші перспективи реформи в Україні та  в Полтавській області. Активну участь у роботі 

семінару взяли депутати Білоконь О.В., Коршунов Р.І., Заливча М.О., Вороновський А.М., 

Яковлєв С.І., М'якота О.І. 
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24-26 квітня 2018 року Асоціацією "Полтавська обласна Асоціація органів місцевого 

самоврядування" проведено практичний семінар "Модернізація інфраструктури громад: 

ухвалення рішень, реалізація проектів, комунікація з громадою" в рамках інноваційного проекту 

"Школа місцевого самоврядування Полтавської обласної асоціації" за підтримки Полтавської 

обласної ради (учасники семінару: Білоконь О.В., Вороновський А.М., Горобець С.М., Гречко 

О.В., Денисенко О.В., Заливча М.О., Казімірова О.Л., Коршунов Р.І., Прокопенко В.М., 

Фененко В.В., Шаніна А.А. ). 

 
 

26 - 27 квітня Полтавським обласним благодійним "Фонд розвитку громад "Ініціатива" 

реалізовувався проект "Активізація жінок та молоді в розвитку територіальних громад 

Полтавської та Сумської областей". В м. Суми проходила  Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Громадська участь в управлінні громадою: виклики, стратегії, механізми", в якій 

взяли участь депутати: Денисенко О.В., Ночна Н.І., Булойчик О.М. 

Протягом року депутатів було інформовано про всі навчальні семінари, проекти, 

навчання, які організовувались на всеукраїнському, обласному та місцевому рівнях.  

 22-23 травня - тренінг "Брендинг і маркетинг міста для місцевого економічного розвитку 

у м.Києві в рамках Проекту ПРОМІС. 

25-27 червня - практичний тренінг "Джерела та інструменти фінансування місцевого 

економічного розвитку у м.Полтава в рамках Проекту ПРОМІС.  

27 червня 2018 року – семінар з питання впровадження енергосервісу в житловому секторі 

"Нові інструменти підвищення енергоефективності в багатоквартирних будинках Полтавської 

області. 

10 липня у м.Львів - навчальний семінар "Жінки в політиці" в рамках проекту "Місцеве 

самоврядування. Крок до ефективності" (Інститут Політичної Освіти). 

17-19 та 21-23 липня депутати Булойчик О.М., Ночна Н.І., Денисенко О.В. брали участь 

у навчально-тренінговому курсі “Запуск Регіонів: планування та менеджмент” для представників 

виконавчих комітетів об’єднаних територіальних громад, ініціативних груп зі створення ОТГ та 

міст Полтавської області, що відбувся в Полтаві.  

З 20 по 22 грудня Інститут Політичної Освіти оголошує набір депутатів до участі в 

навчальному семінарі в рамках проекту "Посилення демократії. Земельні відносини". 

http://decentralization.gov.ua/news/item/id/6379
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28 листопада в Миргороді відбулася творча зустріч на тему "Проекти "вирощування" бренду 

Миргорода". Учасники заходу, що проходив у форматі Open space, генерували ідеї для 

візуалізації міста різними цільовими аудиторіями. Головне завдання учасників – "виростити" 

образ Миргорода через проектні ідеї, які ляжуть в основу маркетингової  стратегії міста. 

Допомагають містянам у творчій роботі консультанти проекту "ПРОМІС". 

Учасниками творчої зустріч були і представники депутатського корпусу: Булойчик О.М., 

Денисенко О.В., Ніколаєнко В.Л.  

19-21 вересня 2018 року представники міст-партнерів проекту ПРОМІС "Партнерство для 

розвитку міст" вивчали вінницький досвід розвитку малого та середнього підприємництва. У 

Миргороді на початку 2019 року планується відкрити Центр підтримки підприємництва. Він 

надаватиме консультаційні та освітні послуги представникам малого та середнього 

підприємництва. Цю ініціативу допомагає втілити міжнародний проект ПРОМІС. 

  

 
 

 

В цьому році започатковано ще один із напрямків роботи депутатського корпусу: 

ознайомлення із основними бюджетоутворюючими підприємствами міста.  

6 червня 2018 року делегація депутатів міської ради відвідала курорт "Миргород". Метою 

візиту на підприємство ПрАТ "Миргородкурорт" було обговорення питання подальшої співпраці 

у межах ухваленої Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону. Оскільки в Плані дій 

санаторно-курортну сферу визначено профільною для міста, то необхідно поєднати спільні 

зусилля та передбачені заходи, спрямовані на реалізацію документу, за яким місто, а в 

перспективі і об'єднана міська територіальна громада, буде розвиватися в подальшому. 
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 Обмін досвідом. 

У рамках обміну досвідом між представниками органів місцевого самоврядування міст-

побратимів 24 травня 2018 року Миргород відвідала делегація з м. Обухів.  

Метою візиту було вивчення напрацювань миргородців у різних сферах життєдіяльності. 

Офіційна зустріч відбулася у залі засідань міської ради, на якій було презентоване місто, а також 

тривало жваве обговорення хвилюючих питань у сфері житлово-комунального господарства, 

соціальної, освітянської та медичної галузей, питання дотацій та субсидій, розвитку 

інфраструктури та багато інших. У ході зустрічі було обговорено проблеми, шляхи їх вирішення 

та позитивні напрацювання. Учасниками діалогу також були депутати з профільних комісій. 

Вони мали гарну нагоду обговорити питання, які їм доводиться вирішувати на комісіях та у 

роботі з виборцями.  
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28 вересня делегація, до складу якої увійшли представники депутатського корпусу: Гречко 

О.В., Гречко В.О., Заливча М.О., Казімірова О.Л., Козулін В.Ю., Ночна Н.І., Прокопенко В.М., 

Фененко В.В., Шокало В.І., Денисенко О.В., Булойчик О.М., відвідали м.Чугуїв та вивчали 

досвід колег у різних сферах життєдіяльності міста, обмінювалися досвідом.  Було відвідано 

заклади: КЗОЗ "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги", приймальню 

Чугуївського об'єднаного Пенсійного фонду, Центр соціальної реабілітації "Шанс", ДНЗ №4, 

міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та були вражені досягнутими 

результатами, особливо роботою таких об'єктів, як приймальня Чугуївського об'єднаного 

Пенсійного фонду та Центр соціальної реабілітації "Шанс", які тільки розпочали працювати, але 

вражають масштабністю та можливостями. Депутати ознайомились із реформуванням сімейної 

медицини в Чугуєві та надали пояснення по всіх етапах перетворень. 
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Обмін досвідом є чудовим інструментом для того, щоб розпочати зміни у своїй громаді на 

краще. Лише коли бачиш, як діють інші, починаєш відчувати, що треба удосконалити. Водночас, 

можна порадіти, що у твоїй громаді деякі речі зроблені краще. Офіційний візит миргородської 

делегації до Чугуєва організовано за Програмою підтримки депутатської діяльності. 
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 Участь депутатів у спортивному житті громади. 

Активно долучалися депутати і до спортивних заходів та пропагували здоровий спосіб 

життя. 

 У лютому 2018 році депутати Ніколаєнко В.Л., Булойчик О.М. брали участь у 

першості області з гірських лиж серед депутатів усіх рівнів Полтавської області, де вибороли 

перші місця.  

 05-06 жовтня 2018 року депутати Ночна Н.І., Денисенко О.В., Ніколаєнко В.Л, 

Білоконь О.В., Шокало В.І. взяли участь у чемпіонаті з пішохідного туризму серед депутатів 
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рад усіх рівнів Полтавської області, що проходив у селі Олефірівка Миргородського району. 

 

 

 

 27 квітня депутати Сіряк А.О., Вороновський А.М., Михайленко С.Ю., Шокало 

В.І.,Залєський О.В. брали активну участь у зональних змаганнях з міні футболу, які проходили в 

рамках обласної спартакіади серед депутатів усіх рівнів та у фінальних змаганнях 4 травня у 

м.Полтаві.  
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Співпраця з радами мікрорайонів. 

 Слід відзначити тісну співпрацю депутатів із радами мікрорайонів у вирішенні питань 

благоустрою, проведенні заходів в рамках двомісячника благоустрою та озеленення, у 

плануванні робіт по ремонту доріг, реконструкції вуличного освітлення, у проведенні масових 

заходів. 
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Обіймаючи посаду секретаря міської ради, головне завдання для мене - консолідувати 

зусилля депутатського корпусу на прийняття важливих для життєдіяльності міста рішень. 

Варто відмітити, що діяльність як депутатських комісій, депутатських фракцій політичних 

партій так і більшості депутатів 7 скликання була і є досить активною в різних сферах 

життєдіяльності міста. 

Попереду багато роботи і планів, і я переконана, що ми і надалі будемо спільно їх 

втілювати у життя на благо міста та нашої миргородської громади.  

 

 

Секретар міської ради                                   Н.О.Гирка 


