
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 
18 грудня 2018 року                                                   №248 

 

Про план роботи виконавчого 

комітету міської ради на 2019 рік  

 

 

 Згідно  ст. 40, ч.1,2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

        1.Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на 2019 рік 

(додається). 

 

        2.Заступникам міського голови, начальникам відділів та спеціалістам 

забезпечити своєчасну і якісну підготовку питань на розгляд виконавчого 

комітету та виконання прийнятих рішень. 

 

       3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету міської ради.  

 

 

 

 

 

Міський голова        С.М.Волошин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету Хорольської  

міської ради від 18.12.2018 року №248 

 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету  

Хорольської міської ради на 2019 рік 

 

 

                                                    Січень 

1.Про виконання міського бюджету  за 2019 рік. 

Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення. 

2.Про виконання програми соціально-економічного  розвитку міста Хорол 

за 2018 рік. 

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

Готує: Захарова Т.М. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста.  

3.Про  роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті  міської 

ради. 

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

4.Про заходи боротьби зі сніговими заметами та належному утриманню 

міських доріг у зимовий період. 

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

 

                                                  Лютий 

1.Про стан справляння плати за користування землю суб’єктами 

господарювання підприємствами, фізичними та юридичними особами за 2018 

рік. 

Доповідає: Головченко Т.М. – спеціаліст земельного відділу. 

2.Про  фінансово-господарську діяльність   КП «Комунсервіс» у 2019 році. 

Доповідає:Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс».  

Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

3.Про затвердження квартирної черги. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови. 

Готує: Решетняк О.В. – спеціаліст  відділу правової роботи та кадрових 

питань. 

 

                                                Березень 

1.Про заходи по проведенню загальноміського двомісячника  чистоти і 

благоустрою. 

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

Готує: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 



2.Про заходи виконавчого комітету міської ради по підготовці і 

відзначенню Дня пам’яті і примирення та Дня Перемоги.  

Доповідає: Керекелиця В.М. – секретар ради. 

 

Квітень 

1.Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Хорол на 2019 рік. 

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс».  

Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

2.Про роботу КП «Комунсервіс» в осінньо-зимовий період 2018-2019 р. та 

затвердження заходів по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2019-

2020 р.р. 

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

 

Травень 

1.Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна, які перебувають 

у комунальній власності Хорольської міської ради. 

Доповідає: Карманська Я.Ю.– заступник міського голови. 

Готують: відділи виконкому міської ради. 

2.Про підведення підсумків проведення двомісячника чистоти і 

благоустрою в місті. 

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

Готує:Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

 

Червень 

 1.Про стан обліку об’єктів безхазяйного майна та майна від умерлої 

спадщини на території  міста. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови. 

Готують: відділи виконкому міської ради. 

2.Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ, пам’ятників 

та інших місць поховань. 

Доповідаю:Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

 

Липень 

       1.Про  виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року. 

       Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку,     

звітності та господарського забезпечення. 

       2.Про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Хорол 

на 2019 рік за І півріччя 2019 року. 

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

виконавчих органів ради, відділ соціально-економічного та стратегічного 

розвитку міста. 



Готує:Захарова Т.М. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

 3.Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Хорол на 2019 рік. 

 Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

 Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

 

 

Серпень 

           1.Про роботу КП «Комунсервіс» по забезпеченню населення міста  

питною водою.  

          Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс» 

          Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, відділ соціально-економічного та стратегічного 

розвитку міста. 

 

Вересень 

1.Про виконання правил благоустрою на території міста. 

          Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

          Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

Жовтень 

1.Про виконання Програми соціально-економічного розвитку міста на 

2019 рік за 9 місяців 2019 року. 

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

 Готує: Захарова Т.М. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

 2.Про хід виконання Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Хорол на 2019 рік. 

 Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс».  

 Готує: Карманська Я.Ю.– заступник міського голови. 

 3.Про хід виконання організаційно-технічних заходів по підготовці КП 

«Комунсервіс» до роботи в осінньо-зимовий період на 2019-2020 роки. 

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс».  

Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови.  

 

                                                  Листопад 
1.Про план діяльності Хорольської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

Доповідає:Захарова Т.В.– начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

2.Про виконання міської програми «Турбота» на 2018 рік. 

Доповідає:Карманська Я.Ю. – заступник міського голови 



3.Про роботу КП «Комунсервіс» по видаленню зелених насаджень та 

озелененню міста. 

         Доповідає: Вовк В.І.– директор КП «Комунсервіс». 

         Готує: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

 

                                               Грудень 
        1.Про Програму соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік. 

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

        Готує: Захарова Т.В. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

        2.Про проект міського бюджету на 2019 рік. 

         Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення. 

        3.Про затвердження перспективного плану роботи з військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників на 2020 рік. 

        Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови. 

        Готує: Решетняк О.В. – спеціаліст відділу правової роботи та кадрових 

питань.  

       4.Про план роботи виконавчого комітету міської ради на  2020 рік. 

       Доповідає: керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

 

   

 

 

  Секретар міської ради                                                             В.М.Керекелиця 

 

 
 

 
 

 


