
 

 

 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

11 серпня 2021 року                  м. Хорол                                            №208-р 

 

 

Про скликання шістнадцятої 

позачергової сесії 

Хорольської міської ради 

восьмого скликання 
 

 

Відповідно до п.8 ч.4, ст.42, ч.9 ст.46  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

1. Скликати шістнадцяту позачергову сесію Хорольської міської ради 

восьмого скликання 16.08.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

 

2. На порядок денний шістнадцятої позачергової сесії Хорольської 

міської ради восьмого скликання винести наступні питання: 

1. Про затвердження об’єктів соціальної інфраструктури Хорольської 

міської ради для підключення до широкосмугового доступу до Інтернету. 

Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

2. Про внесення змін до комплексної Програми підготовки молоді до 

військової служби та призову до лав Збройних Сил України Хорольського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

(ЄДРПОУ 09659083) на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

3. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту 

населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області 

на 2021 рік. 

Доповідає: Бровко Н.О. – директор центру соціальних служб Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

4. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

міської ради Лубенського району Полтавської області. 



 

 

5. Про передачу мікроавтобуса з балансу КНП «Хорольський центр 

ПМСД» на баланс виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

6. Про передачу трактора між виконавчими органами ради. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

7. Про зміну цільового призначення об’єкту комунальної власності 

Хорольської територіальної громади, розміщеного за адресою П-Багачанського 

ліцею Хорольської міської ради із приміщення середньої школи-майстерні на 

гараж-склад. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

8. Про надання згоди на безоплатне прийняття із державної  до 

комунальної власності Хорольської територіальної громади 16-ти квартирного 

житлового будинку, розміщеного в м.Хорол по вул.Небесної Сотні, 131/в, який 

в процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ПрАТ 

«Відродження». 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

9. Про регулювання земельних відносин на території Хорольської міської 

ради. 

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

екології виконавчого комітету Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

10. Різне. 

 

3. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та 

організаційної роботи виконавчого комітету Хорольської міської ради  

(Григораш І.О.) висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному сайті 

Хорольської міської ради. 

 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій ВОЛОШИН 


