
 

 

 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

20 серпня 2021 року                  м. Хорол                                            №215-р 

 

 

Про скликання сімнадцятої 

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 сімнадцяту сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 31.08.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

 

2. На порядок денний сімнадцятої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання: 

1. Про прогноз бюджету Хорольської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки. 

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

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

2. 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. 

3. Про виготовлення печаток та штампів для старост.  

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

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

4. Про безоплатне прийняття із державної до комунальної власності 

Хорольської міської територіальної громади багатоквартирного будинку, 

розміщеного в місті Хорол по вул. Небесної Сотні, 131/в, утворення та 

затвердження складу комісії з передачі. 

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. 

5. Про передачу з балансу виконавчого комітету Хорольської міської ради 

на баланс відділу освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради будівель та 

іншого майна шкільної та дошкільної освіти. 



 

 

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 намір передачі в оренду Управлінню соціального захисту 

населення Лубенської районної державної адміністрації частини приміщення в 

місті Хорол по вул. Незалежності, 62 без проведення аукціону. 

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 внесення змін до договору оренди №03-16/21 нерухомого майна, 

укладеного з Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області 

щодо зменшення розміру орендованої площі. 

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 затвердження висновку про вартість орендованого акціонерним 

товариством «Райффайзен банк Аваль»  нежитлового приміщення в місті Хорол 

по вул. 1 Травня, 4, визначеної для встановлення стартової орендної плати при 

оголошенні аукціону на продовження договору оренди. 

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 оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 

оренди №06-15 нерухомого майна, укладений з акціонерним товариством 

«Райффайзен банк Аваль» може бути продовжений з існуючим орендарем або 

укладений з новим орендарем. 

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. 

10. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального 

майна Хорольської територіальної громади для цілей оренди. 

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. 

11. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 - 

2025 роки. 

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

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

12. Про затвердження Програми «Покращення благоустрою міста Хорола 

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки» для КП 

«Комунсервіс». 



 

 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

13. Про затвердження Програми «Покращення благоустрою 

старостинських округів Хорольської міської ради на 2022-2024 роки» для КП 

«Господар». 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

14. Про затвердження Програми «Покращення благоустрою 

старостинських округів Хорольської міської ради на 2022-2024 роки» для КП 

«Добробут». 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

15. Про погодження проєкту «Сучасна комунальна техніка – якісні 

послуги для мешканців Хорольської громади» на 2022 рік. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

16. 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. 

17. 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 


