
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 30 червня 2021 року                                                                                                № 85 - 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 17 лютого 2021 року № 79 та на 

виконання плану роботи виконавчого комітету на 2021 рік, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету від 22 грудня 2020 року № 8:      

                                       

1. Скликати чергове засідання виконавчого комітету міської ради 14 липня 2021 року о 

9.00 годині в залі засідань міської ради. 

 

2. На розгляд засідання винести наступні питання: 

      2.1.  Про підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади за 

І півріччя 2021 року. 

              (Відповідальний за підготовку доповіді і проєкту рішення – Скляр С.М.). 

      2.2.  Про стан роботи закладів охорони здоров'я Миргородської міської територіальної 

громади. 

              (Відповідальні за підготовку доповіді і проєкту рішення – Гуржій О.В.,  

              Михайленко С.Ю.). 

      2.3.  Про стан роботи закладів культури Миргородської міської територіальної громади. 

         (Відповідальна за підготовку доповіді і проєкту рішення – Педченко Л.М.). 

 2.4.  Поточні питання. 

          

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

міської ради (кабінет № 7) до 07 липня 2021 року. 

 

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

питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, 

промисловості та розвитку сільських територій; з питань соціальної політики, 

охорони здоров'я, материнства і дитинства; з питань освіти, культури, туризму, 

молоді і спорту, впровадження   цифрових технологій; 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  
 


