
  

 

 
    ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

РІШЕННЯ 

 

21 грудня 2021 року                                                     № 390 

 

 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Хорольської 

міської ради на І півріччя 2022 

року 

 

 

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

Україні», на підставі поданих пропозицій відділами, управліннями та 

службами, з метою забезпечення злагодженої роботи виконавчого комітету, 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Хорольської міської 

ради на І півріччя 2022 року (додається). 
 

2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів, 

начальникам відділів, управлінь, служб та спеціалістам забезпечити своєчасну і 

якісну підготовку питань, які вносяться на розгляд виконавчого комітету згідно 

затвердженого Регламенту його роботи. 
 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету. 

 

 

 

Міський голова        Сергій ВОЛОШИН
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Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету Хорольської міської 

ради восьмого скликання від 

21.12.2021 № 390 

 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету  

Хорольської міської ради на І півріччя 2022 року  

 

Січень 

  1. Про організацію надання медичної допомоги пацієнтам з короно 

вірусною хворобою в Хорольській міській територіальній громаді. 

 Доповідає: Соболь Л.М. – головний лікар КНП «Хорольський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

          2. 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 Хорольської міської ради.   

          3. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків 

дорожнього руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

         Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

         4. Про підсумки роботи міждисциплінарної команди для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

за 2021 рік. 

        Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

        5. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Комунсервіс» за 2021 рік та перспективи 

розвитку на 2022 рік. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

        6. Про підсумки роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Хорольської міської ради за 2021 рік. 

       Доповідає: Вовк Т.С. – начальник відділу-адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

       7. Про заходи щодо ліквідації снігових заметів та утримання доріг у 

належному стані в зимовий період. 

       Доповідають: Булатов С.В. – директор КП «Комунсервіс», 

                               Ковальський С.Ю. – директор КП «Господар», 

                               Куць В.Я. – директор КП « Добробут». 
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Лютий 

          1. Про виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області за 2021 

рік. 

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

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 

          2. 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 Хорольської міської ради.   

          3. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Господар» за 2021 рік та перспективи розвитку 

на 2022 рік. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

         4. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Добробут» за 2021 рік та перспективи розвитку 

на 2022 рік. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

         5. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків 

дорожнього руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

         Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

        6. Про стан справляння плати за користування землею суб’єктами 

господарювання, підприємствами, фізичними та юридичними особами за 

2021 рік.  

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

відносин та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

        7. Про підсумки роботи Територіального центру соціального 

обслуговування Хорольської міської ради у 2021 році. 

         Доповідає: Дубик М.П. – директор Територіального центру соціального 

обслуговування Хорольської міської ради.   

         8. Про підсумки роботи відділу соціального захисту населення 

Хорольської міської ради за 2021 рік.  

           Доповідає:  Нікітенко Л.М. – начальник відділу соціального захисту 

населення Хорольської міської ради.       

         9. Про установлення тарифу на пасажирські перевезення по місту 

Хорол. 

         Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Хорольської міської ради.   
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         10. Про виконання бюджету Хорольської міської територіальної 

громади за 2021 рік. 

        Доповідає: Бровко Л.Г. – начальник фінансового управління 

Хорольської міської ради. 

        11. Про стан бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпечення 

потреб населення друкованою продукцією та впровадження цифрових 

технологій в закладах культури Хорольської міської територіальної громади. 

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

охорони культурної спадщини Хорольської міської ради. 

        12. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті Хорольської міської ради за 2021 рік. 

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

комітету Хорольської міської ради. 

       13. Про план роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Хорольської міської ради на 2022 рік. 

       Доповідає: Вовк Т.С. – начальник відділу-адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

 

Березень 

          1. 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 Хорольської міської ради.        

         2. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків 

дорожнього руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

         3. Про проведення місячника озеленення, чистоти і благоустрою в 

Хорольській міській територіальній громаді. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

        4. Про стан ринку праці та надання соціальних послуг населенню 

Хорольською районною філією Полтавського обласного центру зайнятості за 

I квартал 2022 року. 

        Доповідає: Тютюнник Л.В. – директор Хорольської районної філії 

ПОЦЗ. 

         5. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

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

відносин та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 
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Квітень 

         1. 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 Хорольської міської ради.   

         2. Про виконання Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області за I квартал 2022 року. 

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

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради.   

        3. Про забезпечення утримання в належному стані кладовищ, 

пам’ятників та інших місць поховань. 

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

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради.   

          Співдоповідають: Булатов С.В. – директор КП «Комунсервіс», 

                                         Ковальський С.Ю. – директор КП «Господар», 

                                         Куць В.Я. – директор КП « Добробут». 

        4. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна. 

Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків дорожнього 

руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

        5. Про виконання бюджету Хорольської міської територіальної громади 

за I квартал 2022 року.  

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

міської ради. 

        6. Про стан харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Хорольської міської ради. 

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

Хорольської міської ради. 

       7. Про результати проведення опалювального періоду у 2021-2022 роках. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

       8. Про необхідність проведення нормативної грошової оцінки земель 

адміністративно-територіальних одиниць Хорольської міської ради. 

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

та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

 

Травень 

       1. 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 Хорольської міської ради.          
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         2. Про виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області за I 

квартал 2022 року. 

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

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради.   

         3. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків 

дорожнього руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

         4. Про затвердження вартості харчування дітей на 2022 рік в 

пришкільних таборах закладів освіти Хорольської міської ради. 

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

Хорольської міської ради. 

         5. Про проведення аналізу порядку надання адміністративних послуг з 

метою їх оптимізації через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         Доповідає: Вовк Т.С. – начальник відділу-адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         6. Про підсумки проведення двомісячника чистоти і благоустрою в місті 

Хорол. 

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

власності,  житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

          Співдоповідають: Булатов С.В. – директор КП «Комунсервіс», 

                                         Ковальський С.Ю. – директор КП «Господар», 

                                         Куць В.Я. – директор КП « Добробут». 

 

Червень 

          1. 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 Хорольської міської ради.   

          2. Про впорядкування або присвоєння адреси об’єкту нерухомого 

майна. Про розміщення зовнішньої реклами. Про встановлення знаків 

дорожнього руху. Про встановлення пам’ятних знаків.  

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

          3. Про підсумки роботи Центру соціальних служб Хорольської міської 

ради за I півріччя 2022 року в ході реалізації державної сімейної політики. 

         Доповідає: Бровко Н.О. – директор Центру соціальних служб 

Хорольської міської ради. 
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          4. Про роботу гуртків, стан забезпечення сучасними технологіями та 

засобами відтворення в закладах культури клубного типу.  

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

охорони культурної спадщини Хорольської міської ради. 

          5. Про заходи щодо успішного завершення 2021-2022 навчального 

року. 

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

Хорольської міської ради. 

          6. Про підсумки роботи комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Хорольської міської ради за I півріччя 2022 року. 

        Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         7. Про діяльність органу Пенсійного фонду за 5 місяців 2022 року на 

території Хорольської міської територіальної громади. 

       Доповідає: Плужник Т.О. – начальник відділу обслуговування громадян 

Пенсійного фонду України у Полтавській області (сервісний центр).  

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                Галина КОЗЛОВА 

 
 


