
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

від 03 червня 2020 року                                                                                                № 46 - в 

 

Про скликання чергового засідання  

виконавчого комітету міської ради 

 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України ‘‘Про місцеве самоврядування в Україні’’, 

розділу 1 та  п. 3.4 розділу 3 Регламенту виконавчого комітету Миргородської міської ради, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету від 16 березня 2016 року № 210 та на 

виконання плану роботи виконавчого комітету на 2020 рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 13 грудня 2019 року № 484:  

                                       

1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету міської ради 17 червня 2020 року о 

9.00 годині в залі засідань міської ради. 

 

2. На розгляд засідання винести наступні питання: 

 2.1.  Про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства 

"Миргородтеплоенерго" Миргородської міської ради, результати проведення 

опалювального періоду 2019 – 2020 років та підготовку до опалювального періоду 

2020 – 2021 років. 

         (Відповідальні за підготовку доповіді і проєкту рішення – Швайка С.О.,  

         Залєський О.В., Фішер О.Ю.). 

     2.2.  Про стан роботи та фінансово-господарську діяльність комунального 

підприємства "Миргородводоканал" Миргородської міської ради. 

             (Відповідальні за підготовку доповіді і проєкту рішення – Швайка С.О.,  

         Залєський О.В., Говоруха О.Б.). 

     2.3.   Про стан ефективності використання комунального майна міста. 

         (Відповідальні за підготовку доповіді і проєкту рішення – Швайка С.О.,  

         Залєський О.В.). 

     2.4.   Про результати роботи відділу муніципальних ініціатив, інвестицій та   

енергоменеджменту міської ради за 2019 рік. 

        (Відповідальні за підготовку доповіді і проєкту рішення – Швайка С.О.,  

         Усик Т.Д.). 

     2.5.   Поточні питання. 

          

3. Доповіді та проєкти рішень з вищезазначених питань подати в загальний відділ 

міської ради (кабінет № 7) до 10 червня 2020 року. 

 

4. На засідання виконавчого комітету запросити постійні комісії міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики; бюджету, інвестицій 

та підприємництва; голів постійних комісій міської ради; керівників виконавчих 

органів ради; засоби масової інформації. 

 



5. Керуючій справами виконавчого комітету Нікітченко А.Б. спільно із загальним 

відділом міської ради (П'ятниця Я.О.) забезпечити організацію та підготовку до 

проведення засідання виконавчого комітету. 

 

6. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному сайті міської ради. 

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Нікітченко А.Б. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Сергій Соломаха 

 


