
 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

засідання виконавчого комітету 

 Миргородської міської ради 

    

                      13 жовтня 2021 року 

      початок о 9.00 

 

 

 1. Про підсумки виконання бюджету Миргородської міської територіальної громади 

     за 9 місяців 2021 року. 

                                                                                       (Питання розглядається з 9.00 до 9.20) 

         

       Доповідає:    

                      Сергій Скляр – начальник фінансового управління  

                                                                                                        

          Запрошені:   

− постійна комісія міської ради з питань бюджету, економіко-інвестиційного 

планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій; 

− голови постійних комісій міської ради;  

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

2. Про стан виконання договірних зобов’язань щодо залучення коштів 

забудовників на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, надання в 

тимчасове користування місця під розміщення зовнішньої реклами, укладання 

договорів врегулювання правовідносин та договорів сервітутного 

користування, надання в оренду окремого конструктивного елементу 

благоустрою комунальної власності Миргородської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року. 

                                                                               (Питання розглядається з 9.20 до 9.50) 

         Доповідають:    

                     Оксана Бессонова – заступник начальника управління архітектури та  

                                                    державного архітектурно-будівельного контролю; 

                    Тетяна Зелінська – начальник земельного відділу; 

                    Вероніка Богаєнко – начальник відділу підприємництва, торгівлі та 

                                                      агропромислового комплексу.             

 

        Запрошені:   

− постійна комісія міської ради з питань бюджету, економіко-інвестиційного 

планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій; 

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

просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів; 

− постійна комісія міської ради з питань земельних ресурсів; 

− голови постійних комісій міської ради;  

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

3. Про підсумки роботи земельного відділу міської ради за 9 місяців 2021 року. 

                                                                         (Питання розглядається з 9.50 до 10.10) 

 

         Доповідає:    

                    Тетяна Зелінська – начальник земельного відділу; 

 

 



         

  

      Запрошені:   

− постійна комісія міської ради з питань земельних ресурсів; 

− голови постійних комісій міської ради;  

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

4. Поточні питання.    

                                                                                       (Питання розглядаються з 10.10 до 10.40)                   

          Інформують:              

                    Світлана Ревенчук – начальник служби у справах дітей 

                    Вероніка Богаєнко – начальник відділу підприємництва, торгівлі та 

                                                      агропромислового комплексу             

                   Оксана Бессонова – заступник начальника управління архітектури та  

                                                    державного архітектурно-будівельного контролю 

                  Антоніна Нікітченко – керуюча справами виконавчого комітету.     

 

     Запрошені: 

− голови постійних комісій міської ради; 

− керівники виконавчих органів ради. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                   Антоніна  Нікітченко 


