
П Р О Т О К О Л  №19 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних партій міської ради  

(46 позачергова сесія міської ради 7 скликання) 

 

від 12 липня 2019 року 

 

                                                                                                      Місце проведення – міська рада 

 

Присутні: міський голова; секретар міської рад Гирка Н.О.; 

голови і представники депутатських фракцій – Прокопенко В.М., Білоконь О.В.,  

Михайленко С.Ю.,  Булойчик О.В., Гречко О.В. 

 

1. Про внесення змін до рішення сорок другої сесії міської ради сьомого скликання від 21 

грудня 2018 року №277 "Про міський бюджет на 2019 рік". 

2. 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. 

3. Про внесення змін 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". 

4. Про звернення до Полтавської обласної ради щодо передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Миргорода ОКВПВКГ "Миргородводоканал".  

5. Про звернення до Полтавської обласної ради щодо передачі до комунальної власності 

територіальної громади міста Миргорода Миргородського паливного складу ОКВКП 

"Полтавапаливо". 

 

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Кіян О.В., головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління 

міської ради.  

УХВАЛИЛИ: дане питання внести на розгляд 46 позачергової  сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Саєнко А.О., головного спеціаліста відділу муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту.  

УХВАЛИЛИ: дане питання внести на розгляд 46 позачергової  сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 3 питанню  

СЛУХАЛИ: Двигало Н.І., головного спеціаліста відділу капітального будівництва. 

УХВАЛИЛИ: дане питання внести на розгляд 46 позачергової  сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 4 питанню  

СЛУХАЛИ: Залєського О.В., начальника відділу житлово-комунального господарства.  

УХВАЛИЛИ: дане питання внести на розгляд 46 позачергової  сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

 

 



По 5 питанню  

СЛУХАЛИ: Залєського О.В., начальника відділу житлово-комунального господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання внести на розгляд 46 позачергової  сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідного рішення. 

 

СЛУХАЛИ: міського голову, який запропонував винести на розгляд 46 позачергової  сесії 

міської ради 7 скликання 5 питань.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 7. 

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 46 позачергової  сесії міської ради 

7 скликання для обговорення і прийняття відповідних рішень. 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                   Гирка Н.О. 
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Білоконь О.В. 

 

Прокопенко В.М. 

 

Михайленко  С.Ю. 

 

Булойчик О.В.. 

 

Гречко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


