
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

 

 

від 09 грудня 2019 року        № 72-р 

 

Про скликання п'ятдесят першої сесії  

міської ради сьомого скликання 

   

 

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

Україні”: 

 

1. Скликати п'ятдесят першу сесію міської ради сьомого скликання 19 грудня 2019 року 

 о 09.00 годині у залі засідань міської ради.  

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

 

2.1 Про внесення змін до рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 21 грудня 2018 року 

№ 277 “ Про міський бюджет на 2019 рік ”. 

2.2 Про міський бюджет м. Миргород на 2020 рік 16205100000 (код бюджету). 

2.3 Про затвердження Порядку виділення та використання коштів з міського бюджету у 

формі фінансової підтримки комунальним підприємствам Миргородської міської ради. 

2.4 Про підсумки економічного і соціального розвитку у 2019 році та затвердження 

Програми економічного і соціально розвитку міста Миргорода на 2020 рік. 

2.5 Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах бюджетним 

установам міста на 2020 рік. 

2.6 Про внесення змін до рішення 46 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". 

2.7 Про внесення змін до рішення 47 сесії міської ради 7 скликання від 9.12.2019 року 

№160 "Про затвердження Програми з реалізації проекту "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". 

2.8 Про внесення змін до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання (2 засідання) від 28 

грудня 2017 року № 292 "Про затвердження Програми реалізації проекту 

Європейського Союзу "Модернізація виробництва, постачання та споживання 

теплового району в місті Миргород (MO.GE.DI.CO)". 

2.9 Про затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків на 2019-2022 роки в новій редакції". 

2.10 Про внесення змін та доповнень до рішення 21 сесії міської ради 7 скликання від 27 

лютого 2017 року №5 «Про затвердження  Програми будівництва, реконструкції та 

модернізації об’єктів інфраструктури міста Миргород на 2017-2021 роки». 



2.11 Про внесення змін до рішення 19 сесії міської ради 6 скликання від 30 березня 2012 

року №22 «Про затвердження  Програми «Питна вода Миргородщини по м. Миргороду 

на 2012-2020 роки». 

2.12 Про внесення змін та доповнень 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». 

2.13 Про внесення змін до рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 2019 року 

№ 6 «Про затвердження «Програми капітального ремонту житлового фонду     м. 

Миргорода на 2019 рік». 

2.14 Про затвердження Статуту комунального підприємства «Спецкомунтранс» в новій 

редакції. 

2.15 Про затвердження переліку природоохоронних заходів для фінансування з фонду 

охорони навколишнього природного середовища міста у 2020 році. 

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

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у місті Миргород. 

2.17 Про надання дозволу на продовження договорів оренди. 

2.18 Про надання в оренду нежитлових приміщень та звільнення від сплати за комунальні 

послуги. 

2.19 Про внесення змін до рішення 50 сесії міської ради 7 скликання від 15.11.2019року 

№231 «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства  

«Миргородводоканал» Миргородської міської ради. 

2.20 Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Миргородводоканал» 

Миргородської міської ради на 2020 рік. 

2.21 Про затвердження Програми фінансової підтримки КП «Спецкомунтранс» на 2020 рік. 

2.22 Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

вуличного освітлення в м. Миргород на 2020 рік. 

2.23 Про інвентаризацію та створення Реєстру зелених насаджень міста Миргорода. 

2.24 Про дозвіл на надання в оренду частини площі об’єкта нерухомого майна. 

2.25 Про затвердження Програми підготовки молоді міста Миргорода до військової служби 

і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2020 рік.  

2.26 Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту міста 

Миргорода на 2020 – 2022 роки. 

2.27 Про затвердження Програми культурно-мистецького розвитку на 2020 рік. 

2.28 Про дозвіл на передачу в оренду приміщень закладів культури. 

2.29 Про внесення змін до рішення 7 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 19 

лютого 2016 року № 09 «Про затвердження Програми реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді м. Миргорода на 2016 – 2020 

роки та кошторису видатків на організацію проведення заходів Програми». 

2.30 Про дозвіл на надання в строкове користування нерухомого майна приватному 

підприємству „Лавровіт”. 

2.31 Про дозвіл на передачу в оренду приміщень освітніх закладів. 

2.32 Про внесення змін до рішення 6 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 

20.01.2016 року №43 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти міста 

на 2016 – 2020 роки». 

2.33 Про затвердження Міської програми "Здоров'я жителів міста Миргорода" на 2020 рік". 

2.34 Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного 

підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

"Миргородської міської ради Полтавської області на 2020 рік". 

2.35 Про затвердження Міської програми „Забезпечення соціальним житлом, житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2020 рік”. 

2.36 Про затвердження Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, на 2020 рік. 



2.37 Про затвердження Програми соціального захисту населення м. Миргорода на 2020 рік. 

2.38 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. 

2.39 Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО,  осіб, 

залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  

областях під час проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на 2020 рік. 

2.40 Про призначення щомісячної стипендії Супруненку С.О. – сину загиблого депутата 

міської ради Супруненка О.А. 

2.41 Про внесення змін до рішення 7 сесії Миргородської міської 7 скликання  від 19 лютого 

2016 року № 7 " Про затвердження Комплексної програми розвитку малого 

підприємництва у м.Миргороді на 2016 – 2020 роки. 

2.42 Про міську Програму з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї, забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству на 

2020 рік. 

2.43 Про міську Програму розвитку спорту на 2020 рік. 

2.44 Про внесення змін до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання (2-ге засідання) від 28 

грудня 2017 року № 299 "Про затвердження Положення про стимулювання 

талановитих і обдарованих дітей та молоді міста Миргород". 

2.45 Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

"Міської телестудії "Миргород" на 2020 рік". 

2.46 Про дозвіл на передачу у тимчасове безоплатне користування багатофункціональних 

пристроїв військовій частині А1356. 

2.47 Про затвердження Програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської 

ради на 2020-2022 роки.  

2.48 Про затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення на 

2020 рік. 

2.49 Про затвердження Програми регулювання земельних відносин в м. Миргороді на 2020 

рік. 

2.50 Про внесення часткових змін до рішення 38 сесії Миргородської міської ради 7 

скликання від 23.06.2018 року № 165 "Про затвердження ставок орендної плати за 

земельні ділянки комунальної власності в місті Миргороді". 

2.51 Про припинення договорів оренди земельних ділянок та прав постійного користування 

земельними ділянками. 

2.52 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду земельних 

ділянок. 

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

у наданні. 

2.54 Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

2.55 Про продаж земельних ділянок. 

2.56 Про затвердження Переліку земельних ділянок, продаж та набуття права оренди яких 

здійснюється в 2020 році шляхом проведення земельних торгів (аукціонів). 

2.57 Про внесення змін до рішення 47 сесії Миргородської міської ради 6 скликання від 

10.10.2014 року № 24 "Про встановлення коефіцієнту для визначення ціни продажу 

(стартової ціни) земельних ділянок комунальної власності". 

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

зарахування земельних ділянок до земель запасу. 

2.59 Про  поновлення громадянам договорів оренди земельних ділянок  та надання в оренду 

земельних ділянок. 

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

ділянки, які перебувають у користуванні громадян. 



2.61 Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою   щодо відведення 

земельних ділянок. 

2.62 Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних 

ділянок у власність та оренду. 

2.63 Про звіт першого заступника міського голови Швайки С.О. 

2.64 Про звіт заступника міського голови Гуржія О.В. 

2.65 Про звіт заступника міського голови Михайленка С.Ю. 

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

2.67 Про звіт щодо виконання плану роботи міської ради за 2019 рік та затвердження плану 

роботи міської ради на 2020 рік. 

2.68 Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період.  

2.69 Депутатські запити. 

2.70 Різне. 

 

 

3 На сесію запросити: депутата Полтавської обласної ради від міста; керівників бюджетних 

організацій, начальників відділів, управлінь міської ради; ради мікрорайонів міста, засоби 

масової інформації. 

 

4 Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря міської ради                 

Гирку Н.О. 

 
 
 
 

Міський голова      Сергій  Соломаха 


