
 

 

 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

 

(сорок друга сесія сьомого скликання) 

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 
 

від 21 грудня 2018 року        № 319 

 

  

Про звіт постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства,  

будівництва, торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної політики  

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Плану 

роботи Миргородської міської ради сьомого скликання, міська рада 

 

 

в и р і ш и л а :  

 

 

1. Звіт постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики (О.Б. Говоруха) взяти до відома. 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 

Н.О.Гирку. 

 

 

 

 

 

Міський голова        С.П.Соломаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про роботу комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, 

торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики у 2018 році. 

 

 Відповідно до п.2 част.1 ст. 26, ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,рішення 2 сесії Миргородської міської ради 7 скликання від 06 листопада 2015 року 

№ 6 була створена постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики. До складу комісії було обрано 7 депутатів. 
 

Персональний склад комісії: 
 

Говоруха Олег Борисович – голова комісії; 

Горобець Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Залєський Олександр Васильович – член комісії; 

Лобунько Олександр Якович –  секретар комісії; 

Казімірова Ольга Леонідівна – член комісії; 

Шокало Володимир Ілліч – член комісії; 

Гречко Віталій Олександрович – член комісії. 
 

Комісія працює відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту роботи міської ради та Положення про постійні 

комісії міської ради, згідно якого визначено функціональну спрямованість роботи комісії. 

Вирішуючи питання, що належать до повноважень комісії, користується у своїй роботі і 

рядом інших законодавчих та нормативно-правових актів. 

 

До компетенції комісії (відповідно до Положення про комісії) належить: 

- попередній розгляд та узгодження проектів нормативних актів та місцевих 

програм, що стосуються житлово-комунального господарства, архітектури та 

будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики; 

- розгляд питань щодо реформування житлово-комунального господарства; 

- розгляд питань забудови міста та реконструкції об’єктів на його території; 

- попередній розгляд та узгодження запровадження місцевих податків та зборів, а 

також пільг суб’єктам підприємницької діяльності; 

- вивчення, аналіз стану розвитку торговельного обслуговування, транспорту, 

зв’язку в місті та підготовка пропозицій, щодо його поліпшення; 

- внесення пропозиції щодо ефективного використання та розвитку комунальної 

власності; 

- попередній розгляд та узгодження проектів нормативних та індивідуальних 

юридичних актів, що стосуються питань екології; 

- попередній розгляд, аналіз та внесення рекомендацій до проектів міського 

бюджету та планів і програм соціально-економічного розвитку міста в частині 

питань що стосуються екології міста; 

- контроль за виконанням рішень ради та її виконавчих органів з питань компетенції 

комісії; 

- співпраця з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та 

фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних 

проблем; 

 



- здійснення інших заходів, що пов’язані з місцевими екологічними проблемами у 

місті. 

Члени комісії протягом всього періоду роботи були активними, відповідальними і 

небайдужими до всього, що відбувається в територіальній громаді міста, дійсно прийшли в 

міську раду з надією змінити ситуацію на краще і намагаються це зробити в міру своєї 

компетентності, пропонують на розгляд міської ради конструктивні питання, пропозиції. 

Постійна комісія, відповідно до чинного законодавства планувала свою роботу на 

певний період; на кожне засідання формувався порядок денний з питань, які виносяться на 

розгляд чергової сесії. Робота в комісії проводилась на основі гласності, законності, 

рівноправності та вільного обговорення і вирішення питань. 

Основною формою роботи комісії є її засідання, на яких розглядаються конкретні 

проблеми, проекти рішень ради, звернення громадян. Висновки постійної комісії по проектах 

рішень ради завжди враховувалися депутатами під час розгляду питань на сесійних 

засіданнях. 

Серед основних розглянутих рішень у 2018 році такі: 

 

 За 2018 рік було проведено 14 засідань комісії. 

 Явка депутатів у роботі постійних комісій: 

1. Говоруха О.Б. – 11 

2. Горобець С.М. – 12 

3. Лобунько О.Я. – 12 

4. Залєський О.В. – 12 

5. Казімірова О.В. – 11 

Про порядок фінансування в 2018 році КП «Спецкомунтранс». 

Про затвердження Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода на 2018 

рік. 

Про внесення змін до Програми благоустрою міста на 2017 – 2021 роки. 

Про затвердження Програми капітального ремонту, реконструкції вуличного освітлення м. 

Миргорода на 2018 рік (із внесенням змін). 

Про внесення змін до Програми «Охорона довкілля та раціонального використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів в місті 

Миргороді на період 2011 – 2015 роки та її перспективи до 2020 року».  

Про затвердження переліку об’єктів на 2018 рік по ремонту дорожньо-мостового 

 господарства  та об’єктів благоустрою м. Миргорода (із внесенням змін). 

Про затвердження Програми будівництва, реконструкції та модернізації  об’єктів 

інфраструктури  міста Миргород на 2017-2021 роки (із внесенням змін). 

Про затвердження Програми «Питна вода Миргородщини по м. Миргороду на 2012-2020 роки 

(із внесенням змін). 

Про  безоплатну передачу із комунальної власності територіальної громади м. Миргород у 

спільну власність  територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області об’єктів 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

Про передачу на баланс комунального підприємства КП «Спецкомунтранс» , установам освіти, 

культури об’єктів закінченого будівництва з балансу відділу капітального будівництва 

Миргородської міської ради. 

Про внесення змін до Програми капітального ремонту житлового фонду   

м. Миргорода на 2018 рік. 

Про внесення змін до Програми благоустрою міста на 2017 – 2021 роки. 



6. Шокало В.І. – 9 

7. Гречко В.О. – 12 

  На засіданнях постійних комісій розглядались  питання, які виносились на сесії 

міської ради, а також звернення голів будинкових  комітетів, громадян міста. За 

результатами роботи комісій оформлялись рекомендації  керівникам відділів і управлінь з 

метою оперативного вирішення проблемних питань. Таких рекомендацій  за звітний період 

було 21. 

За звітний період  комісією розглянуто більше 300 питань. В полі безпосередньої 

уваги депутатської комісії були питання, пов’язані з роботою комунальних підприємств 

міста;  по дорожньо-мостовому господарству та об’єктів благоустрою; капітальному 

ремонту, реконструкції та будівництві вуличного освітлення; підтримці об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків; капітальному ремонту житлового фонду м. 

Миргорода; благоустрою міста; порушували важливі питання по життєдіяльності міста, 

брали участь у робочих групах, проектах, а саме: «Місто активних громадян», Стратегії 

сталого розвитку миргородського субрегіону, про заборону руху транзитного важковагового 

транспорту по дорогах міста; розвитку міського пасажирського транспорту; про дольову 

участь населення у співфінансуванні ремонтів об’єктів дорожнього господарства міста та 

багато інших. 

Постійною комісією розглянуто не тільки питання, що безпосередньо стосуються її 

профільного напрямку, а й інші, які планувалися на розгляд сесії. 

Протягом звітного періоду комісія працювала в тісній співпраці з іншими 

постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями виконавчого комітету. На 

засідання запрошувалися посадові особи міського виконавчого комітенту, особи, які 

готували проекти рішень. 

Протягом звітного періоду депутати були активними членами багатьох робочих груп 

та комісій, а саме:   

- До робочої групи з питань Громадського бюджету долучалась Казімірова О.Л.;  

- Депутат Гречко В.О. надав свій проект до Громадського бюджету та здобув перемогу. 

Це - Спортивний майданчик по вул.Свидницького у мікрорайоні "Мінзаводський"; 

- До складу конкурсної комісії в проекті "Місто активних громадян" входили депутати 

нашої комісії: Залєський О.В., Казімірова О.Л.  

     У 2018 році працювала тимчасова контрольна комісія з вивчення питання розміщення 

та захоронення бурового шламу на полігоні ТПВ КП "Спецкомунтранс". До складу комісії 

увійшли: Шокало В.І., Залєський О.В., Горобець С.М., Казімірова О.Л., Гречко В.О.   

На даний час депутати Залєський О.В., Казімірова О.Л.  беруть  участь у роботі 

тимчасової контрольної комісії по перевірці законності придбання та використання у 2017-

2018 році грунтопокращувального засобу "Агростоп" ТМ "Алергостопамброзія" та ремонту 

фонтану на центральній площі міста.   

Члени комісії беруть активну участь у роботі сесійних засідань (у 2018 році 

відбулось 8  сесійних засідань):  

Говоруха О.Б. –  6 

Горобець С.М. – 8 

Лобунько О.Я. – 7 

Залєський О.В. – 8 

Казімірова О.В. – 8 

Шокало В.І. – 6 

Гречко В.О. – 8 

Важливою ділянкою діяльності комісії є робота з виборцями. Питання поставлені 

громадянами розглядалися на засіданнях постійної комісії та завжди вирішувалися. Членами 

комісії подано 28 депутатських звернень: 

Говоруха О.Б.- 1; Казімірова  О.Л.- 6; Лобунько О.Я. - 2 ; 



Залєський О.В.-3; Шокало В.І.- 2; Гречко В.О.- 14. 

 

У депутатських запитах порушувались комунальні питання, питання екології, 

благоустрою тощо. На  розгляд ради подано 14 депутатських запитів: Шокало В.І.– 1, Гречко 

В.О. – 1, Казімірова О.Л.– 12.  

Протягом року члени комісії підвищували свій рівень шляхом навчання в 

Інституті політичної освіти. Брали активну участь в обміні досвідом роботи серед депутатів 

міських рад. У травні Миргород відвідала делегація з м.Обухів. Для депутатів у міській раді 

було організовано круглий для спілкування та обміну досвідом. У вересні депутати Горобець 

С.М., Казімірова О.Л., Шокало В.І. вивчали досвід колег м.Чугуєва. Депутати Горобець С.М., 

Казімірова О.Л. брали участь у семінарі в рамках інноваційного проекту "Школа місцевого 

самоврядування"  за підтримки Полтавської обласної ради, який проходив у квітні цього 

року в нашому місті.  

Під час роботи комісій, сесійних засідань всі члени постійної комісії були 

відповідальними та виваженими у прийнятті рішень, поважали думку один одного та колег, 

що давало можливість швидко вирішувати проблемні питання. Вважаю, що наша комісія  

працює конструктивно  і професійно.  

 

 

Голова постійної  комісії міської ради  

з питань житлово-комунального  

господарства, будівництва,  

торговельного обслуговування, 

транспорту, зв’язку, екологічної політики О.Б.Говоруха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


