
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від 14 серпня 2020 року         № 25-р 

 

  

Про скликання п'ятдесят восьмої 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 восьму сесію міської ради сьомого скликання 28 серпня 2020 року 

 о 09.00 годині у залі засідань міської ради.  

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

1. Про підсумки виконання міського бюджету за I півріччя 2020 року. 

2. 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”. 

3. Про внесення змін до рішення 52 сесії міської ради 7 скликання від 21 лютого 2020 року №10 

«Про затвердження  переліку об’єктів на 2020 рік по ремонту дорожньо-мостового 

господарства та об’єктів благоустрою м. Миргорода». 

4. Про внесення змін та доповнень 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». 

5. 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 2017-2021роки». 

6. 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». 

7. Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019року №292 «Про 

затвердження  Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Спецкомунтранс» 

на 2020 рік». 

8. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства 

«Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради на 2020 рік. 

9. Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019 року №293 «Про 

затвердження Програми  капітального ремонту, реконструкції та будівництва вуличного 

освітлення в м. Миргород  на 2020 рік». 

10. Про прийняття з державної власності в комунальну власність територіальної громади міста 

Миргород квартири №41 по вул. Шишацька, 86-А. 

11. Про внесення змін до рішення 54 сесії міської ради 7 скликання від 26 березня 2020 року № 64 

«Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду              м. Миргорода на 

2020 рік». 

12. Про приймання - передачу контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів 

після проведення робіт з капітального ремонту. 



13. Про внесення змін до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 10 липня 2020 року № 140 

“Про надання в оренду нежитлового приміщення ”. 

14. Про участь у обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської 

області. 

15. Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на фасадах будівель та спорудах м. Миргорода. 

16. Про внесення змін у рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019р. № 308 «Про 

затвердження Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2020 рік». 

17. Про внесення змін до рішення 54 сесії міської ради 7 скликання від 26 березня 2020 року за № 

62 "Про затвердження Міської програми "Здоров'я жителів міста Миргорода" на 2020 рік в 

новій редакції". 

18. Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19 грудня 2019 року № 

305«Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного 

підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Миргородської міської ради Полтавської області на 2020 рік». 

19. Про дозвіл на передачу в оренду приміщень освітніх закладів. 

20. Про передачу спортивного інвентаря. 

21. Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2019р. №316 “Про 

затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства “Міська телестудія 

“Миргород” на 2020 рік”. 

22. Про затвердження Статуту комунального підприємства "Міська телестудія "Миргород" в новій 

редакції". 

23. Про звільнення заступника міського голови. 

24. Про припинення договорів оренди земельних ділянок та прав постійного користування 

земельними ділянками. 

25. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду земельних ділянок. 

26. Про надання дозволів (згоди) на виготовлення документацій із землеустрою та відмову у 

наданні. 

27. Про припинення з громадянами договорів оренди, прав на земельні ділянки та зарахування 

земельних ділянок до земель запасу. 

28. Про поновлення громадянам договорів оренди земельних ділянок  та надання в оренду 

земельних ділянок. 

29. Про надання дозволів (згоди) на розробку документацій із землеустрою на земельні ділянки, які 

перебувають у користуванні громадян. 

30. Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

31. Про відмову громадянам у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

32. Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних ділянок у 

власність та оренду. 

33. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період. 

34. Депутатські запити. 

35. 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 


