
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

від  14 грудня 2021 року                 № 81-р 

 

Про скликання чотирнадцятої сесії  

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. Скликати чотирнадцяту сесію міської ради восьмого скликання 24 грудня 2021 року о 09.00 

годині у залі засідань міської ради.  

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

2.1 Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік 16568000000 (код 

бюджету). 

2.2 Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року    

№ 51 “Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2021рік”. 

2.3 Про затвердження Плану реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального 

розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 – 2024 роки в новій 

редакції. 

2.4 Про затвердження програми відшкодування частини суми кредиту на впровадження 

енергоефективних заходів та підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

2.5 Про затвердження  порядку оплати комунальних послуг орендарями нерухомого майна. 

2.6 Про внесення змін до рішення 3 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020 р. № 68 "Про 

затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності 

та Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги 

населенню". 

2.7 Про внесення змін до рішення 10 сесії міської ради 8 скликання від 10.09.2021 р. № 343 

"Про надання дозволів на оренду нерухомого майна, встановлення орендної плати та 

звільнення від сплати комунальних послуг підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги населенню". 

2.8 Про внесення змін до рішення 41 сесії міської ради 7 скликання від 21 листопада 2018 

року № 247 "Про затвердження у новій редакції Програми приватизації об’єктів 

комунальної власності міста, Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 

приватизації у 2018 році та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 

об’єктів малої приватизації". 

2.9 Про передачу на баланс Комунального підприємства «Миргородводоканал» 

Миргородської міської ради закінченого будівництвом об'єкта та проєктно – кошторисної 

документації. 



2.10 Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб по Миргородській міські територіальній 

громаді. 

2.11 Про прийняття до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади 

мильтифункціональних спортивних майданчиків. 

2.12 Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 09 серпня 2019 року              

№ 160 «Про затвердження Програми з реалізації проєкту "Реконструкція старої будівлі 

школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" 

у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України». 

2.13 Про внесення змін до рішення 46 позачергової сесії міської ради 7 скликання від 12 липня 

2019 року №145 «Про затвердження Програми з реалізації проекту "Реконструкція центру 

естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл." у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України». 

2.14 Про внесення змін до рішення 11 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від                       

29 жовтня 2021 року № 400 "Про затвердження підсумкового моніторингового звіту про 

впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Миргород за період 

2017 – 2020 роки". 

2.15 Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської 

міської територіальної громади до 2030 року. 

2.16 Про надання згоди на організацію співробітництва з Комишнянською селищною 

територіальною громадою у сфері забезпечення пожежної охорони та схвалення договору 

про співробітництво. 

2.17 Про передачу майна. 

2.18 Про надання згоди на організацію співробітництва з Ромоданівською селищною 

територіальною громадою у сфері надання соціальних послуг та схвалення проєкту 

договору про співробітництво. 

2.19 Про надання згоди на організацію співробітництва з Великосорочинською сільською 

об'єднаною територіальною громадою у сфері охорони здоров'я та схвалення проєктів 

договорів про співробітництво. 

2.20 Про надання згоди на організацію співробітництва з Комишнянською селищною 

територіальною громадою у сфері охорони здоров'я та схвалення проєктів договорів про 

співробітництво. 

2.21 Про надання згоди на організацію співробітництва з Ромоданівською селищною 

територіальною громадою у сфері охорони здоров'я та схвалення проєктів договорів про 

співробітництво. 

2.22 Про внесення змін до рішення третьої сесії міської ради восьмого скликання від 

24.12.2020 року №78 "Про затвердження Програми "Підтримки та розвитку КНП 

"Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради на 2021 рік". 

2.23 Про внесення змін та доповнень до рішення 2 сесії міської ради 8 скликання (ІІ засідання) 

від 15 грудня 2020 року № 7 "Про затвердження структури, загальної чисельності, 

штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання". 

2.24 Про укладення договорів оренди землі на новий строк та надання в оренду земельних 

ділянок. 

2.25 Про надання дозволів (згоди) на розроблення документацій із землеустрою та відмову у 

наданні. 

2.26 Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

2.27 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок. 

2.28 Про укладення з громадянами договорів оренди землі на новий строк, надання земельних 

ділянок в оренду. 

2.29 Про надання громадянам дозволів (згоди) на розроблення документацій із землеустрою. 

2.30 Про відмову громадянам у наданні дозволів на розроблення документацій із землеустрою.  



2.31 Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою для виділення в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю). 

2.32 Про затвердження технічних документацій із землеустрою для виділення в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв). 

2.33 Про затвердження (відмову у затвердженні) документацій із землеустрою, передачу 

громадянам у власність та оренду земельних ділянок, що перебувають у їх користуванні. 

2.34 Про затвердження (відмову у затвердженні) документацій із землеустрою, передачу 

земельних ділянок  громадянам у власність та оренду. 

2.35 Про звіт першого заступника  міського голови Острянина О.І. 

2.36 Про звіт заступника міського голови Молочко Н.В. 

2.37 Про звіт заступника міського голови Швайки С.О.  

2.38 Про звіт керуючої справами виконавчого комітету Нікітченко А.Б. 

2.39 Про звіт щодо виконання плану роботи міської ради за 2021 рік. 

2.40 Про затвердження плану роботи міської ради на 2022 рік. 

2.41 Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період. 

2.42 Депутатські запити. 

2.43 Різне. 

 

3. На сесію запросити: депутата Полтавської обласної ради від міста, засоби масової інформації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради         

Гуржія О.В. 

 

 
 
 
 
 

Міський голова      Сергій СОЛОМАХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


