
 
 

 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

19 листопада2021 року                      м. Хорол                                                №315-р 

 

 

Про скликання двадцять 

другої 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 двадцять другу сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 30.11.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

2. На порядок денний двадцять другої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання: 

2.1. Про затвердження Програм відшкодування різниці між тарифами та 

економічно обґрунтованою вартістю послуг з централізованого водопостачання 

та водовідведення, які надаються КП «Комунсервіс» на 2022-2023 роки. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.2. Про затвердження Програми розвитку Комунальної організації 

«Трудовий архів Хорольської міської ради» на 2022-2024 роки. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.3. Про затвердження комплексної Програми підготовки молоді до 

військової служби та призову до лав Збройних Сил України по Хорольській 

міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.4. Про затвердження комплексної Програми розвитку культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.5. Про затвердження Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2022 рік. 
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Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів.  

2.6. Про затвердження Програми соціального захисту населення 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-

2024 роки. 

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

діяльності виконавчих органів. 

2.7. Про внесення змін до Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.8. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального і 

економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.9. Про фінансово-господарську діяльність комунальних підприємств за 

9 місяців 2021 року. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.10. Про виконання Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області за 9 місяців 2021 року. 

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

діяльності виконавчих органів.  

2.11. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

міської ради. 

2.12. Про перерахування залишків коштів, що втратили своє цільове 

призначення. 

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

міської ради. 

2.13. Про приймання‐передачу токарного обладнання. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.14. Про приймання-передачу ліній електропередач. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.15. Про створення місцевої пожежної охорони Хорольської міської 

ради. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 
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2.16. Про утворення комунального підприємства "Агро-Хорольщина" 

Хорольської міської ради. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.17. Про внесення змін до рішення 20 сесії міської ради 8 скликання № 

1038 від 29.10.21 «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. 

2.18. Про внесення змін до пункту 1 додатку 3 рішення 10 сесії 

Хорольської міської ради 8 скликання № 351 від 29.04.21 щодо розміру 

орендованої площі. 

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 


