
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

08 жовтня 2021 року                  м. Хорол                                           № 276-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»,  

 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради 

восьмого скликання 19.10.2021 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: 

2.1. Про підбиття підсумків роботи відділу з питань земельних відносин 

та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник відділу з питань земельних відносин 

та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.2. Про підсумки виконання бюджету Хорольської міської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

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

Хорольської міської ради. 

         2.3. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, 

які проживають на території Хорольської міської ради. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.4. Про розгляд заяви ТОВ «ПОЛТАВА-ТЕПЛОЕНЕРГО». 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.5. Про розгляд заяви ТОВ «ТЕГ». 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 
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2.6. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Хорольської міської ради за 9 місяців 2021 року. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.7. Про повідомну реєстрацію змін до колективного договору між 

адміністрацією відділу соціального захисту населення Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області та трудовим колективом на 2021-2024 

роки. 

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

персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.8. Різне. 
 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Хорольської 

міської ради (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 виконавчого комітету Хорольської міської ради 

(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                                                                         Сергій ВОЛОШИН 

 


