
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

14 січня 2022 року                              м.Хорол                                                № 17-р 
 

 

Про скликання  двадцять п’ятої сесії 

Хорольської міської ради восьмого  

скликання 

 

 

   Відповідно до пп.8, пп. 20 ч.4 ст.42, ч.9 ст.46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», вирішив:  

 

І. Скликати двадцять п’яту сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 28.01.2022 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

ІІ. На порядок денний двадцять п’ятої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання внести наступні питання: 

1. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності виконавчими органами Хорольської міської ради в 2021 році. 

Доповідає: Волошин С.М. – міський голова. 

2. Про виконання комплексної Програми розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Хорольська міська лікарня» 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 01999514) на 2021-2023 роки за 2021 рік. 

Доповідає: Виноград М.В. – головний лікар КНП «Хорольська міська 

лікарня» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

3. Про внесення змін до комплексної Програми розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Хорольська міська лікарня» 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області (код 

ЄДРПОУ 01999514) на 2021-2024 роки. 

Доповідає: Виноград М.В. – головний лікар КНП «Хорольська міська 

лікарня» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

4. Про виконання Програми «Опікуємось освітою» Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки за 2021 рік. 

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

Хорольської міської ради. 

5. Про виконання Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік за 2021 рік. 
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Доповідає: Нікітенко Л.М. – начальник відділу соціального захисту 

Хорольської міської ради. 

6. Про затвердження Програми відшкодування різниці між тарифами та 

економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого 

водопостачання, водовідведення та пасажирських перевезень, які надаються КП 

«Комунсервіс» на 2022 рік.   

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради.  

7. Про утворення комунального підприємства «Агро-Хорольщина» 

Хорольської міської ради. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

8. Про надання згоди на відчуження шляхом продажу на електронному 

аукціоні житлового будинку по вул. Кирстівка, 12 в м. Хорол.  

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради.  

9. Про затвердження проєктно-кошторисної документації. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 

10. Про затвердження Положення про службу у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

11. Про регулювання земельних відносин на території Хорольської 

міської ради. 

Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник  відділу  земельних  відносин  та 

екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

12. Різне.  
 

ІІІ. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та 

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

на офіційному сайті Хорольської міської ради. 
 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Сергій ВОЛОШИН 


