
 
Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

09 серпня 2021 року                                                                                    №204-р 

Про скликання засідання 

виконавчого комітету 

Хорольської міської ради 

Відповідно до п. 20 ч. 4 статті 42, статті 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради 

восьмого скликання 17.08.2021 року о 14-00 годині в залі засідань 

адміністративного приміщення за адресою: м. Хорол, вул. 1 Травня, 4. 

 

2. На порядок денний виконавчого комітету Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання:  

1. Про схвалення прогнозу бюджету Хорольської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

Доповідає: Бровко Л.Г. – начальник фінансового управління Хорольської 

міської ради. 

2. Про стан роботи закладів освіти Хорольської міської територіальної 

громади та їх підготовку до 2021-2022 навчального року. 

Доповідає: Штейнберг І.О. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Хорольської міської ради. 

3. Про стан роботи  з надання соціальних послуг населенню Хорольської 

міської територіальної громади. 

Доповідає: Нікітенко Л.М. – начальник відділу соціального захисту 

населення Хорольської міської ради. 

Співдоповідачі: Дубик М.П. – начальник Територіального центру 

соціального обслуговування Хорольської міської ради. 

Бровко Н.О. – начальник Центру соціальних служб Хорольської міської 

ради. 



4. Про роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Хорольської міської ради. 

Доповідає: Гвоздик Н.І. – начальник загального відділу виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

5. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, які 

проживають на території Хорольської міської ради. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

6. Про повідомну реєстрацію колективного договору ТОВ «АСТАРТА 

ПРИХОРОЛЛЯ». 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради.  

7. Про повідомну реєстрацію колективного договору КП «Господар» 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради.  

8. Про повідомну реєстрацію колективного договору відділу соціального 

захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

9. Про повідомну реєстрацію колективного договору СТОВ «Мусіївське». 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

10. Про повідомну реєстрацію змін і доповнень до колективного договору 

між адміністрацією і профспілковим комітетом виконавчого комітету 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

11. Про надання дозволу на цілодобове перебування Падусенко А.О. в 

Миргородській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради.  

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

12. Про надання дозволу на цілодобове перебування Костенко А.В. в 

Лубенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 



13. Про надання дозволу на цілодобове перебування Лукаша І.Г. в 

Лубенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

14. Про надання дозволу на цілодобове перебування Монаршенко К.Ю. в 

Миргородській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

15. Про надання дозволу на цілодобове перебування Наточева А.В. в 

Лубенській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів 

Полтавської обласної ради. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

16. Про надання дозволу Малишевій С.Д. на укладення договору 

дарування. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

17. Про надання дозволу Чемерису В.П. на укладення договору дарування. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

18. Про надання дозволу  Ковтуну В.О. на укладення договору дарування. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

19. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та 

призначення піклувальника. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

20. Про призначення опіки над дитиною-сиротою. 

Доповідає: Сенчук А.В. – виконувач обов’язків начальника служби у 

справах дітей виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

21. Про затвердження висновку щодо призначення Дядечка В.І. опікуном 

над Дядечко Ю.В. 

Доповідає: Панченко В.В. –  секретар опікунської ради при виконавчому 

комітеті Хорольської міської ради.  

22. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна.   



Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

23. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна гр. Тарана Є.С. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

24. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна гр. Теренька 

М.М. та гр. Чігер Т.О. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

25. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна гр. Пасічника 

В.І. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

26. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

27. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

28. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Гелевері Б.В. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

29. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Калініченка 

О.І., гр. Калініченко В.І., гр. Салівон Н.О. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

30. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Лисенка О.М. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

31. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна гр. Дудник Л.С. 



Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

32. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна гр. Решетило Л.О. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

33. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна гр. Литовченка А.І. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

34. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна ДП «НАФКОМ-

АГРО». 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

35. Різне.  

 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету (Козловій Г.М.) 

довести до відома членів виконавчого комітету про дату та час проведення 

засідання виконавчого комітету. 

 

4. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та 

організаційної роботи (Григораш І.О.) висвітлити зміст даного розпорядження 

на офіційному веб-сайті Хорольської міської ради. 

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                           С.М. Волошин 


