
 

П Р О Т О К О Л  № 4 

 

погоджувальної ради керівників депутатських фракцій політичних  

партій міської ради  

(4 сесія - міської ради 8 скликання, друге засідання) 

 

від 28 січня 2021 року 

 

Місце проведення – міська рада 

 

Присутні: міський голова Сергій Соломаха, секретар міської ради Олександр Гуржій, голови і 

представники депутатських фракцій політичних партій – Микола Ручка, Оксана Денисенко, 

Леся Золотарьова, Олександр Залєський, Михайло Лавицький, Олена Булойчик. 

 

Обговорення  питань, які виносяться на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                            

(ІІ засідання) та затвердження її порядку денного: 

 

1. Про інформацію щодо зростання ціни за розподіл природного газу. 

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”. 

3. Про організацію роботи депутатів Миргородської  міської ради восьмого скликання з 

виборцями. 

4. Про членство в Асоціації "Полтавська обласна асоціація органів місцевого 

самоврядування". 

5. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 

"Центр надання адміністративних послуг" виконавчого комітету Миргородської міської ради в 

новій редакції. 

6. Про затвердження актів приймання-передачі майна, отриманого внаслідок реорганізації 

сільських рад та передачу майна на баланс. 

7. Про передачу з балансу на баланс комунального майна. ЗНЯТО. 

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

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

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

населенню". 

9. Про  затвердження передавальних актів Біликівської, Вовнянської, Гаркушинської, 

Дібрівської, Зубівської, Кибинської, Петрівцівської, Слобідської, Хомутецької, 

Шахворостівської, Ярмаківської сільських рад. 

10. Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого майна (недіючий об'єкт: 

будинок школи №1 за адресою: вул.Зубковського, 23, с.Єрки Миргородської МТГ). 

11. Про затвердження актів приймання-передачі комунального майна. ЗНЯТО. 

12. Про затвердження Положення про відділ молоді і спорту Миргородської міської ради  у 

новій редакції.  

13. Про внесення змін до рішення 58 сесії міської ради 7 скликання від 28.08.2020р. № 175 

"Про затвердження Порядку встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок на фасадах будівель та спорудах м. Миргорода". 

14. Про затвердження у новій редакції порядків виплат матеріальних допомог та 

компенсацій,  передбачених Програмою соціального захисту населення Миргородської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

15. Про затвердження  порядків надання соціальної підтримки учасникам АТО, особам, 

залученим 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) у новій редакції. 

16. Про перейменування центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Миргородської 

міської ради в центр соціальних служб Миргородської міської ради та затвердження 

Положення про центр. 



17. Про затвердження актів приймання-передачі КНП "Миргородська Центральна районна 

лікарня" Миргородської районної ради. ЗНЯТО. 

18. Про затвердження акта приймання-передачі КНП "Миргородський центр ПМСД" 

Миргородської районної ради. 

19. Про затвердження Положення про земельний відділ Миргородської міської ради в 

новій редакції.  

20. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок та надання в оренду земельних 

ділянок. 

21. Про затвердження та погодження документацій із землеустрою. 

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

продажу прав оренди земельних ділянок комунальної власності. 

23. Про надання громадянам дозволів на виготовлення документацій із землеустрою для 

виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 

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

відведення земельних ділянок. 

25. Про затвердження громадянам технічної документації із землеустрою для виділення в 

натурі (на місцевості) земельних часток (паїв). 

26. Про затвердження громадянам документацій із землеустрою, відмову у затвердженні, 

передачу земельних ділянок у власність та оренду. 

27. Про прийняття із спільної власності територіальних громад Миргородського району у 

комунальну власність Миргородської міської територіальної громади нерухомого майна. 

28. Депутатські запити. 

29. Різне. 

 
 

Не у розпорядженні: 

1. Про внесення змін та доповнень у рішення 4 сесії міської ради 8 скликання (І засідання) 

від 16.01.21р. № 21 «Про затвердження актів приймання-передачі та закріплення нерухомого 

майна за адресою: м.Миргород, вул.Гоголя, 141/1 на праві оперативного управління». 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення 4 сесії міської ради 8 скликання (І 

засідання) від 16.01.21р. №22 «Про затвердження актів приймання-передачі та закріплення 

нерухомого майна за адресою: м.Миргород, вул.Незалежності, 20/17 на праві оперативного 

управління». 

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

№ 110 «Про прийняття до комунальної власності Миргородської міської територіальної 

громади майна облікованого на балансі Миргородського районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)». ЗНЯТО. 

4. Про внесення змін до рішення 4 сесії (I засідання) міської ради 8 скликання від 16 січня 

2021 року № 10 «Про прийняття до комунальної власності Миргородської міської 

територіальної громади об’єктів нерухомого майна». 

 

По 1 питанню  

 

СЛУХАЛИ: міського голову. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                           

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 2 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Сергія Скляра, начальника фінансового управління. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесія міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 3 питанню  

 



СЛУХАЛИ: Олександра Гуржія, секретаря міської ради. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 4 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Олександра Гуржія, секретаря міської ради. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 5 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Оксану Рудченко, керівника "Центру надання адміністративних послуг". 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                           

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

По 6 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесія міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

Питання 7  знято заявником.  

 

По 8 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                            

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 9 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Олену Гречко, начальника відділу обліку, контролю та звітності. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесія міської ради 8 скликання                            

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 10 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Ларису Педченко, начальника відділу культури.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

Питання 11 знято заявником.  

 

По 12 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Вікторію Козлову, начальника відділу молоді та спорту. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                           

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 13 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Оксану Бессонову, заступника начальника управління архітектури та 

державного архітектурно-будівельного контролю. 



УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 14 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Людмилу Ільяшенко, начальника управління соціального захисту населення.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 15 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Людмилу Ільяшенко, начальника управління соціального захисту населення.  

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесія міської ради 8 скликання                        

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 16 питанню  

СЛУХАЛИ:  Вікторію Максимову,  директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                            

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

Питання 17 знято заявником.  

 

По 18 питанню  

СЛУХАЛИ: Сергія Михайленка, начальника відділу охорони здоров'я. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 19 питанню  

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                                                 

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 20 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесія міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 21  питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                          

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 22 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                               

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 23 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                           

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 



По 24 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 25 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                           

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 26 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Тетяну Зелінську, начальника земельного відділу. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                      

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

По 27 питанню  

 

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

УХВАЛИЛИ: дане питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                         

(ІІ засідання) для  обговорення і прийняття  відповідного рішення. 

 

28. Депутатські запити: відсутні. 

29. Різне. 

 

Не розпорядженні:  

 

По 1 питанню  

СЛУХАЛИ: Ларису Педченко, начальника відділу культури.  

 

По 2 питанню  

СЛУХАЛИ: Ларису Педченко, начальника відділу культури.  

 

Питання 3 знято заявником.  

 

По 4 питанню  

СЛУХАЛИ: Олександра Залєського, начальника відділу житлово-комунального 

господарства. 

 

 

 

Міський голова запропонував 3 (три) питання не у розпорядженні поставити на розгляд               

4 сесія міської ради 8 скликання (ІІ засідання) для обговорення і прийняття відповідного  

рішення. 

УХВАЛИЛИ: дані питання винести на розгляд 4 сесії міської ради 8 скликання                              

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття відповідного  рішення. 



 

СЛУХАЛИ: міського голову, який запропонував винести на розгляд 4 сесія міської ради         

8 скликання ( ІІ засідання)  29 питань.  

УХВАЛИЛИ: Погодити запропонований порядок денний 4 сесії міської ради 8 скликання 

(ІІ засідання) для обговорення і прийняття відповідних рішень в кількості 29 питань. 

включаючи депутатські запити та різне. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: "за" – 6; "проти"- 1; "утримались"- 1. 

 

 

Секретар міської ради                                                                   Олександр Гуржій 

 

 

 

 

 

Микола Ручка 

 

 Оксана Денисенко 

 Леся Золотарьова 

 Олександр Залєський  

Михайло Лавицький 

 Олена Булойчик 

 


