
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від  27 листопада    2020 року        №  5 -р 

 

  

Про проведення другого засідання 

другої сесії Миргородської 

міської ради восьмого скликання 

   

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

в Україні”: 

 

1. Провести друге засідання другої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання 

15 грудня 2020 року о 09.00 годині у залі засідань міської ради з наступним порядком 

денним: 

 

1.1 Про затвердження першого заступника Миргородського міського голови; 

1.2 Про затвердження заступника Миргородського міського голови; 

1.3 Про затвердження заступника Миргородського міського голови; 

1.4 Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Миргородської 

міської ради; 

1.5 Про утворення виконавчого комітету Миргородської міської ради, визначення його           

чисельності, затвердження персонального складу; 

1.6 Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату 

міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; 

1.7 Про умови оплати праці міського голови; 

1.8 Про реорганізацію Біликівської, Вовнянської, Гаркушинської, Дібрівської, 

Зубівської, Кибинської, Петрівцівської, Слобідської, Хомутецької, 

Шахворостівської, Ярмаківської сільських рад шляхом приєднання до 

Миргородської міської ради; 

1.9 Про затвердження статутів комунальних підприємств розформованих 

територіальних громад в новій редакції та їх реорганізацію шляхом приєднання; 

1.10 Про затвердження регламенту роботи Миргородської міської ради восьмого 

скликання; 

1.11 Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата 

Миргородської міської ради та опис посвідчення помічника-консультанта депутата 

ради; 

1.12 Про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року; 

1.13 Про внесення змін до рішення п’ятдесят першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 19 грудня 2019 року № 272 “Про міський бюджет м. Миргород на 

2020 рік”; 

1.14  Про внесення змін до рішення п’ятдесят першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 19 грудня 2019 року № 273 “Про затвердження Порядку виділення та 

використання коштів з міського бюджету у формі фінансової підтримки 

комунальним підприємствам Миргородської міської ради”; 



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

№286 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування з 

фонду охорони навколишнього природного середовища міста у 2020 році»; 

1.16 Про внесення змін до рішення 58 сесії міської ради 7 скликання від 28.08.2020 року 

№ 170 «Про затвердження  Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Миргородтеплоенерго» Миргородської міської ради на 2020 рік; 

1.17 Про внесення змін до рішення 51 сесії міської ради 7 скликання від 19.12.2020 року 

№291 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

підприємства «Миргородводоканал» Миргородської міської ради на 2020 рік; 

1.18 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спецкомунтранс» в новій 

редакції; 

1.19 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»”; 

1.20 Про внесення змін до рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 04 квітня 2020 

року № 63 «Про затвердження цільової програми відшкодування частини суми 

кредиту для ОСББ на стимулювання впровадження енергоефективних заходів 2019-

2022 роки»; 

1.21 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»; 

1.22  Про дозвіл на передачу з балансу Миргородської ЗОШ I-III ступенів №1імені 

Панаса Мирного на баланс КП «Спецкомунтранс» дерев’яних вікон; 

1.23 Про внесення змін до Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, 

зміцнення іміджу та розвитку співробітництва м. Миргорода на 2017-2021 роки, 

затвердженої рішенням тридцятої сесії міської ради сьомого скликання від 14 

вересня 2017 року № 157; 

1.24 Про внесення змін до рішення п’ятдесят першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 19 грудня 2019 року № 314 "Про міську Програму розвитку спорту на 

2020 рік"; 

1.25 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»; 

1.26 Про внесення змін до Програми  зайнятості населення м. Миргорода на 2018 – 2020 

роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії міської ради сьомого скликання 

від 18 травня 2018 р. № 116; 

1.27  Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність Миргородської міської територіальної 

громади; 

1.28 Про припинення договорів оренди земельних ділянок та прав постійного 

користування земельними ділянками; 

1.29 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду 

земельних ділянок; 

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

відмову у наданні; 

1.31 Про затвердження та погодження документацій із землеустрою; 

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

продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності; 

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

зарахування земельних ділянок до земель запасу; 

1.34 Про поновлення громадянам договорів оренди земельних ділянок та надання в 

оренду земельних ділянок; 



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

ділянки, які перебувають у користуванні громадян; 

1.36 Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок; 

1.37 Про відмову громадянам у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок; 

1.38 Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних 

ділянок у власність та оренду. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 
Міський голова      Сергій  Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


