
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

 Миргородської міської ради 

    

                      22 вересня 2021 року 

      початок о 9.00 

 

 

 1. Про підготовку комунальних  підприємств Миргородської міської територіальної 

          громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-2022 років. 

                                                                                       (Питання розглядається з 9.00 до 9.20) 

         

         Доповідає:    

                     Олександр Залєський  – начальник відділу житлово-комунального господарства 

                                                          

        Запрошені:   

− Байрамов Камандар Іскяндар-огли – директор комунального підприємства  

“Миргородтеплоенерго” Миргородської міської ради;  

− Говоруха Олег Борисович – директор комунального підприємства 

"Миргородводоканал" Миргородської міської ради;  

− Онищенко Олександр Володимирович – начальник комунального підприємства 

“Спецкомунтранс”; 

− Копелець Сергій Миколайович  –  керуючий Миргородським управлінням 

експлуатації газорозподільної системи акціонерного товариства "Полтавагаз"; 

− Марченко Олександр Олексійович – начальник комунального підприємства 

"Миргородська управляюча компанія" Миргородської міської ради; 

− Савенко Володимир Олександрович - начальник Миргородської філії  

акціонергого товариства "Полтаваобленерго"; 

− постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів; 

− голови постійних комісій міської ради;  

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

2. Про результати проведення опалювального періоду 2020 – 2021 років, 

підготовку КП "Миргородтеплоенерго" до опалювального періоду 2021 – 2022 

років в Миргородській міській територіальній громаді  та фінансово-

господарську діяльність підприємства. 

                                                                               (Питання розглядається з 9.20 до 9.40) 

         Доповідає:    

                    Байрамов Камандар Іскяндар-огли – директор комунального підприємства  

“Миргородтеплоенерго” Миргородської 

міської ради 

        Запрошені:   

− постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів; 

− голови постійних комісій міської ради;  

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

3. Поточні питання.    

                                                                                         (Питання розглядаються з 9.40 до 10.30)                   

          Інформують:              

                    Світлана Ревенчук – начальник служби у справах дітей; 



                    

 

                  Світлана  Гавриш – в.о. начальника відділу підприємництва, торгівлі та 

                                                      агропромислового комплексу             

                 Оксана Бессонова – заступник начальника управління архітектури та  

                                                    державного архітектурно-будівельного контролю; 

                Тетяна Колибельнік – начальник відділу освіти; 

               Олександр Залєський – начальник відділу житлово-комунального господарства; 

               Людмила Курдюмова – директор Територіального центру соціального  

                                                         обслуговування (надання соціальних послуг);  

              Людмила Ільяшенко – начальник управління соціального захисту населення. 

 

    

         Запрошені: 

− голови постійних комісій міської ради; 

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                   Антоніна  Нікітченко 


