
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від   04 травня   2020 року                            №  12-р 

 

Про скликання п'ятдесят п'ятої сесії  

міської ради сьомого скликання 

 

   

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

Україні”: 

 

1. Скликати п'ятдесят п'яту сесію міської ради сьомого скликання 15 травня 2020 року 

 о 09.00 годині у залі засідань міської ради.  

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

2.1 Про визнання повноважень депутата міської ради сьомого скликання. 

2.2 Про внесення змін до рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 21 лютого 2020 р. 

№ 2 "Про організацію роботи депутатів міської ради сьомого скликання з виборцями". 

2.3 Про внесення змін до рішення 20 сесії міської ради 7 скликання від 26 січня 2017 року 

№40 "Про утворення постійних комісій міської ради, затвердження їх складу". 

2.4 Про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2020 року. 

2.5 Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 272 “Про міський бюджет м. Миргород на 2020 рік”. 

2.6 Про внесення змін до рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 14.06.2019 р. № 96 

"Про затвердження Положення про єдиний податок та встановлення ставок єдиного 

податку".  

2.7 Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019 року 

№ 320 “Про затвердження Програми регулювання земельних відносин в м. Миргороді 

на 2020 рік”. 

2.8 Про внесення змін 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». 

2.9 Про проведення аудиту фінансової звітності та господарської діяльності. 

2.10 Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019року 

№291 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Миргородводоканал» Миргородської міської ради на 2020 рік». 

2.11 Про звільнення від сплати за оренду. 

2.12 Про передачу з балансу ВЖКГ міської ради на баланс КП “Миргородводоканал” 

зовнішніх мереж водопостачання та каналізації. 

2.13 Про передачу з балансу МКЖЕУ на баланс КП “Миргородводоканал” зовнішньої 

мережі каналізації. 

2.14 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Миргорода 

дощової каналізації. 



2.15 Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста Миргорода 

зовнішньої мережі водопостачання та водовідведення. 

2.16 Про дозвіл на передачу автомобіля. 

2.17 Про закріплення на праві оперативного управління об'єктів нерухомого майна. 

2.18 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 

"Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Миргородської міської 

радив новій редакції.  

2.19 Про затвердження  Положення про управління  соціального захисту населення 

Миргородської міської ради в новій редакції. 

2.20 Про присвоєння Миргородському краєзнавчому музею імені Опанаса Сластьона. 

2.21 Про припинення структурного підрозділу відділу культури Миргородської міської ради 

– бібліотеки №3. 

2.22 Про затвердження Положення про відділ культури Миргородської міської ради у новій 

редакції. 

2.23 Про звіт постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, духовності, молоді та 

спорту за 2019 рік. 

2.24 Про звіт постійної комісії міської ради з питань регламенту, депутатської етики, 

забезпечення діяльності депутатів за 2019 рік. 

2.25 Про припинення договорів оренди земельних ділянок та прав постійного користування 

земельними ділянками. 

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

ділянок. 

2.27 Про надання дозволів (згоди) на виготовлення документацій із землеустрою та відмову 

у наданні. 

2.28 Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

2.29 Про проведення земельних торгів (аукціонів) щодо продажу земельних ділянок або 

продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності. 

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

зарахування земельних ділянок до земель запасу. 

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

земельних ділянок. 

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

ділянки, які перебувають у користуванні громадян. 

2.33 Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою   щодо відведення 

земельних ділянок. 

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

відведення земельних ділянок. 

2.35 Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних 

ділянок у власність та оренду. 

2.36 Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих у міжсесійний період. 

2.37 Депутатські запити. 

2.38 Різне. 

 

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

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

масової інформації. 

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

Гирку Н.О. 

 
 

Міський голова      Сергій  Соломаха 

 



 

 

 

 

     Готувала:                                              Начальник організаційного відділу 

                                                               Любов Артикульна  

 

 

Погоджено:       Секретар міської ради  

                                                                Наталія Гирка  

 

 

  

 

 

 


