
П Р О Т О К О Л  №22 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних партій міської ради  

(49 сесія міської ради 7 скликання) 

 

від 09 вересня 2019 року 

 

                                                                                                      Місце проведення – міська рада 

 

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

голови і представники депутатських фракцій – Горобець С.М.,  Михайленко С.Ю., Говоруха 

О.Б.,  Сіряк А.О., Прокопенко В.М., Білоконь О.В., Денисенко О.В. 

 

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. Про затвердження Бюджетного регламенту Миргородської міської ради. 

3. Про затвердження Програми підтримки розвитку територіального сервісного центру 

№5344 регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області на 2019рік.  

4. Про внесення змін до рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 04 квітня 2019 року № 

58 «Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного 

підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Миргородської міської ради Полтавської області на 2019 рік». 

5. 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». 

6. Про внесення змін та доповнень до рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 29 січня 

2019 року №4 «Про затвердження  переліку об’єктів на 2019 рік по ремонту дорожньо-

мостового господарства та об’єктів благоустрою м. Миргорода». 

7. 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». 

8. Про питання використання поліетиленових пакетів у магазинах та точках продажу 

товарів. 

9. Про заборону використання, розміщення, покладання та реалізацію на об'єктах 

благоустрою на території міста Миргорода продукції з синтетичних полімерів (штучних 

квітів, вінків, корзин тощо). 

10. Про передачу службового автомобіля. 

11. Про передачу на баланс відділу молоді та спорту Миргородської міської ради частини 

нежитлового приміщення. 

12. Про внесення змін до рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 14 червня 2019 року 

№112 “Про надання згоди на прийняття із спільної власності сіл, селищ, міст Полтавської 

області до комунальної власності територіальної громади міста частини нежитлового 

приміщення”. 

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». 

14. 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”. 

15. Про оцінку основних засобів. ЗНЯТО 

16. Про створення комунального підприємства "Тепловодсервіс" Миргородської міської ради. 



17. Про внесення змін до рішення 43 сесії міської ради 7 скликання від 29.01.2019 року №7 

«Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції та будівництва 

вуличного освітлення в м. Миргород на 2019 рік». 

18. Про надання згоди на прийняття з державної власності в комунальну власність 

територіальної громади міста Миргорода квартири №29 по вул. Шишацька, 86-А. 

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

грудня 2019 року № 283 “Про затвердження Порядку передачі в оренду  комунального 

майна міста Миргород, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та 

пропозиції її розподілу, Орендних ставок за використання майна територіальної громади 

м. Миргорода, Типового договору оренди комунального майна”. 

20. Про внесення змін у рішення 42 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2018р. № 307 

"Про затвердження Програми  культурно- мистецького розвитку на 2019 рік". 

21. 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». 

22. Про внесення змін до рішення 23сесії міської ради 7 скликання від 11 квітня 2017 року № 

11 "Про Міську програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2015-2019 роки в новій 

редакції". 

23. Про закріплення комунального майна на праві оперативного управління. 

24. Про затвердження Угод про передачу коштів позики Надзвичайної кредитної програми 

для відновлення України. 

25. Про внесення змін до Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення 

іміджу та розвитку співробітництва м. Миргорода на 2017 – 2021 роки, затвердженої 

рішенням 30 сесії міської ради 7 скликання від 14 вересня 2017 року №157. 

26. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих 

громад. 

27. Про порушення клопотання щодо присвоєння почесного звання „ Мати – героїня”          

Ємець Л.В. 

28. Про надання дозволу на передачу в оренду частини приміщення міського стадіону 

"Старт". 

29. Про закріплення комунального майна на праві оперативного управління за Дитячо-

юнацькою спортивною школою. 

30. Про затвердження Статуту дитячо-юнацької спортивної школи у новій редакції. 

31. Про ліквідацію виборчої дільниці №531032, яка існує на постійній основі, та зміну меж 

виборчих дільниць №531026, №531027, №531031, №531033. 

32. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ "Центр 

надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Миргородської міської ради в 

новій редакції. 

33. Про внесення змін до Програми інформування громади міста про діяльність органів 

самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення на 2019 рік. 

34. Про затвердження Міської програми розроблення містобудівної документації - детального 

плану території. 

35. Про внесення змін до рішення 43 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 

29.01.2019р. № 10 "Про затвердження Міської програми створення та впровадження 

містобудівного кадастру на 2019-2021 роки". 

36. Про найменування парків та скверів. 

37. Про втрату чинності рішення 38 сесії Миргородської міської ради 5 скликання від 

11.12.2009р. № 10 "Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна в місті Миргороді". 

38. Про внесення змін до рішення 44 сесії міської ради 7 скликання від 04.04.2019р. № 61 

«Про внесення змін у Кошторис на виконання Програми соціального захисту населення м. 

Миргорода на 2019 рік, затверджений рішенням 42 сесії міської ради 7 скликання від 

21грудня 2018р. № 295». 

39. Про внесення змін до 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 2019 рік, затвердженої рішенням 42 

сесії міської ради 7 скликання  від 21 грудня 2018 року № 296. 

40. Про внесення змін та доповнень до рішення 33 сесії міської ради 7 скликання від 28 

грудня 2017 року № 290 "Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного 

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

41. ро поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду земельних 

ділянок. 

42. Про надання дозволів (згоди) на виготовлення документацій із землеустрою та відмову у 

наданні. 

43. Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

44. Про проведення земельних торгів (аукціонів) щодо продажу земельних ділянок або 

продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності. 

45. Про поновлення громадянам договорів оренди земельних ділянок  та надання в оренду 

земельних ділянок. 

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

ділянки, які перебувають у користуванні громадян. 

47. Про надання громадянам дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

48. Про відмову громадянам у наданні дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

49. Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, передачу земельних ділянок 

у власність та оренду. 

50. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, 

прийнятих у міжсесійний період. 

51. Депутатські запити. 

52. Різне. 

 

По 1 питанню  

 СЛУХАЛИ: Скляр С.М., начальник фінансового управління.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Скляр С.М., начальник фінансового управління.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 3 питанню  

СЛУХАЛИ: Гуржія О.В., заступника міського голови.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 4 питанню  

СЛУХАЛИ: Михайленка С.Ю., заступника міського голови. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 5 питанню  

СЛУХАЛИ: Богаєнка М.М., начальника відділу капітального будівництва.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 6 питанню  

СЛУХАЛИ: Богаєнка М.М., начальника відділу капітального будівництва.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення. 

По 7 питанню  



СЛУХАЛИ: Богаєнка М.М., начальника відділу капітального будівництва, Залєського О.В., 

начальника відділу житлово-комунального господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 8 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 9 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 10 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 11 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 12 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 13 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 14 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

Питання 15 знято з порядку денного  

По 16 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 17 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 18 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 19 питанню  

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

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 20 питанню  



СЛУХАЛИ: Педченко Л.М., начальника відділу культури. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 21 питанню  

СЛУХАЛИ: Колибельнік Т.М., начальника відділу освіти. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 22 питанню  

СЛУХАЛИ: Колибельнік Т.М., начальника відділу освіти. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 23 питанню  

СЛУХАЛИ: Колибельнік Т.М., начальника відділу освіти. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

Питання 24 знято з порядку денного 

По 25 питанню  

СЛУХАЛИ: Усик Т. Д. начальника  відділу муніципальних ініціатив, інвестицій         

енергоменеджменту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 26 питанню  

СЛУХАЛИ: Подригу Ю.М., начальника відділу молоді і спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 27 питанню  

СЛУХАЛИ: Подригу Ю.М., начальника відділу молоді і спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 28 питанню  

СЛУХАЛИ: Подригу Ю.М., начальника відділу молоді і спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 29 питанню  

СЛУХАЛИ: Подригу Ю.М., начальника відділу молоді і спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 30 питанню  

СЛУХАЛИ: Подригу Ю.М., начальника відділу молоді і спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 31 питанню  

СЛУХАЛИ: Нестефоренка Р.Ю., начальника відділу Державного реєстру виборців. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

 

По 32 питанню  

СЛУХАЛИ: Рудченко О.В., керівник Центру надання адміністративних послуг. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 33 питанню  

       СЛУХАЛИ: Ошеку Є.П., директора міської телестудії "Миргород". 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  



По 34 питанню  

       СЛУХАЛИ: Бессонову О.І., заступника начальника управління архітектури та                               

державного архітектурно-будівельного контролю.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 35 питанню  

       СЛУХАЛИ:Бессонову О.І., заступника начальника управління архітектури та                               

державного архітектурно-будівельного контролю.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 36 питанню  

       СЛУХАЛИ: Ільяшенко  Л.М., начальника  управління соціального захисту населення 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 37 питанню  

       СЛУХАЛИ: Ільяшенко  Л.М., начальника  управління соціального захисту населення 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 38 питанню  

       СЛУХАЛИ: Котляренко В.О., начальник відділу персоналу та з питань мобілізаційної роботи 

і цивільного захисту. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 39 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 40 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 41 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 42 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 43 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 45 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 46 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

 

 



По 47 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 48 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 49 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 50 питанню  

       СЛУХАЛИ: Зелінську Т.В., начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 51 питанню  

       СЛУХАЛИ: міського голову. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

По 52 питанню  

       СЛУХАЛИ: секретаря міської ради Гирку Н.О. 

УХВАЛИЛИ:дане питання винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 скликання для 

обговорення і прийняття відповідного рішення.  

 

СЛУХАЛИ: міського голову, який запропонував винести на розгляд 49 сесії міської ради 7 

скликання 50 питань, включаючи "Депутатські запити" та "Різне".  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 49 сесії міської ради 7 скликання 

для обговорення і прийняття відповідних рішень в кількості 50 питань. 

       ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 8. 

 

Секретар міської ради                                                                   Гирка Н.О. 

 

Горобець С.М. 

 

Михайленко С.Ю. 

 

Сіряк А.О. 

 

Білоконь О.В. 

 

Прокопенко В.М. 

 

Денисенко О.В. 

 

 


