
 
 

 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19 жовтня 2021 року                     м. Хорол                                               № 281-р 

 

 

Про скликання двадцятої 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 двадцяту сесію Хорольської міської ради восьмого скликання 

29.10.2021 о 10:00 годині в залі засідань адміністративного приміщення за 

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

2. На порядок денний двадцятої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання винести наступні питання: 

2.1. Про хід виконання «Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської територіальної громади Лубенського району Полтавської 

області на 2021 рік» за 9 місяців 2021 року. 

Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економіки та інвестицій 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.2. Про підсумки виконання бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік за 9 місяців 2021 року. 

Доповідає: Бровко Л.Г – начальник фінансового управління Хорольської 

міської ради. 

2.3. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

Доповідає: Бровко Л.Г – начальник фінансового управління Хорольської 

міської ради. 

2.4. Про введення штатних одиниць посад керівника художнього 

Вергунівського сільського будинку культури та керівника гуртка 

Шишаківського сільського будинку культури. 

Доповідає: Левіна О.В. – начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.5. Про внесення змін до рішення третьої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання від 23.12.2020 №16 «Про затвердження Положень про 

відділи Хорольської міської ради Лубенського району». 



2 
 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.6. Про передачу виконавчим органам ради окремих повноважень 

Хорольської міської ради щодо оренди комунального майна.  

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.7. Про обрання оператора електронного майданчика ЕТС 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» для проведення аукціонів із продажу майна права 

комунальної власності Хорольської міської ради. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.8. Про намір передачі в оренду приміщень права комунальної власності 

Хорольської міської ради та включення об’єктів до Переліку відповідного типу 

ЕТС. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.9. Про внесення змін до рішення 82 сесії міської ради 7 скликання 

№1805 від 28.09.2020 р. «Про згоду та прийняття у комунальну власність 

територіальної громади міста об’єктів нерухомості». 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.10. Про розмежування повноважень щодо приватизації комунального 

майна Хорольської міської ради. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.11. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального 

майна Хорольської міської ради для цілей продажу. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.12. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для 

продажу об'єктів малої приватизації та іншого відчуження шляхом продажу. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.13. Про затвердження Порядку відчуження шляхом продажу об’єктів 

права комунальної власності Хорольської міської ради, окрім об’єктів 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.14. Про  оприлюднення проєкту рішення «Про затвердження Правил 

благоустрою населених пунктів Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області». 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.15. Про  внесення змін до рішення п’ятнадцятої сесії Хорольської 

міської ради восьмого скликання від № 667 від 23.07.2021 «Про утворення 

громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Хорольської 

міської ради». 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.16. Про створення комісії по управлінню безхазяйним майном та 

затвердження Положення про  виявлення, взяття на облік та прийняття  у 

комунальну власність Хорольської  міської ради  безхазяйного майна та   

відумерлої спадщини. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.17. Про прийняття в комунальну власність вуличної мережі 

водопостачання в селі Штомпелівка. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.18. Про прийняття в комунальну власність адміністративного 

приміщення, яке розміщене за адресою: с. Мусіївка. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.19. Про регулювання земельних відносин на території Хорольської 

міської ради. 

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

екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.20. 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 


