
 

ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 
29  січня 2021 року                         №83  

  

Про затвердження орієнтовного 

плану роботи Хорольської 

міської ради на 2021 рік 

 
 

 Відповідно до п.7 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,   

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи Хорольської міської ради на 2021 

рік (додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Бойко Ю.В. та голів постійних комісій міської ради. 

 

 

  

 

Міський голова                         С.М. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

до рішення 5 сесії Хорольської міської ради  

                                                                            восьмого скликання від 29.01.2021 р. №83  

                                                                                            

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

роботи Хорольської міської ради на 2021 рік 

№ Питання                                   Доповідає Відповідальні 

І. Питання, що вносяться на розгляд пленарних засідань міської ради 

1 квартал 

1 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку міста Хорол за 2020 

рік. 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій; Постійна 

комісія з питань 

економічного 

розвитку, планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

2 

Про затвердження звіту щодо 

виконання бюджету міської 

ради за 2020 рік 

Про затвердження звітів про 

виконання сільських бюджетів 

за 2020 рік 

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління  

Фінансове управління, 

Постійна комісія з 

питань економічного 

розвитку, планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

3 

Про вирішення поточних 

питань у галузі  охорони 

здоров’я  на рівні первинної 

ланки  медицини  

Соболь Л.М. – 

головний лікар  

Хорольського 

центру ПМСД 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

4 

Про вирішення поточних 

питань у галузі охорони 

здоров’я   на рівні вторинної 

ланки  медицини    

Виноград М.В. 

– головний 

лікар КНП 

«ХМЛ» 

КНП «Хорольська 

міська лікарня», 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

5 

Про вирішення поточних 

питань у галузі соціального 

захисту населення 

Панченко В.В. 

– головний 

спеціаліст 

відділу 

соціального 

захисту 

відділ соціального 

захисту; постійна 

комісія  з питань 

регламенту, 

депутатської 

діяльності, гласності, 



законності та 

соціального захисту 

населення 

6 

Про вирішення поточних 

питань у галузях освіти, 

фізкультури, спорту та 

молодіжної політики   

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

7 

Про вирішення поточних 

питань у галузі культури 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

Начальник 

відділу 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Місніченко В.О. 

заступник міського 

голови; відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

8 

Про вирішення поточних 

питань у галузі житлово-

комунального господарства 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Керівники 

комунальних 

підприємств 

9 

Про стан справляння плати за 

користування землею 

суб’єктами господарювання, 

фізичними та юридичними 

особами. 

Микитенко В.І. 

спеціаліст 

відділу  з 

питань 

земельних 

відносин та 

екології 

Відділ  з питань 

земельних відносин 

та екології, постійна 

комісія з питань 

земельних відносин, 

екології, 

містобудування, 

агропромислового 

розвитку, 

архітектури та 

цивільного захисту 

населення 

10 

Про звіт міського голови щодо 

здійснення державної 

регуляторної політики міською 

радою та її виконавчим 

комітетом за 2020 рік 

Волошин С.М. 

– міський 

голова 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій; відділ з 

питань комунальної 

власності, ЖКГ та 

благоустрою 

11 

Про фінансово-господарську 

діяльність комунальних 

підприємств міської ради 

Булатов С.В. – 

директор КП 

«Комунсервіс», 

директори 

сільських 

Місніченко В.О. – 

заступник міського 

голови, постійна 

комісія з питань 

комунальної 



комунальних 

підприємств 

власності, житлово-

комунального 

господарства, 

інфраструктури та 

благоустрою 

12 

Про стан законності, боротьби 

із злочинністю, охорони 

громадського порядку та 

результати діяльності поліції на 

території Хорольської міської 

ради   

Начальник 

відділу поліції 

Відділ юридичного 

забезпечення та 

утримання персоналу; 

постійна комісія  з 

питань регламенту, 

депутатської 

діяльності, гласності, 

законності та 

соціального захисту 

населення 

13 

Про затвердження рішень 

виконавчого комітету та 

розпоряджень міського 

голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

Бойко Ю.В., 

секретар міської 

ради  

Загальний відділ, 

відділи виконавчого 

комітету міської 

ради 

14 

Про регулювання земельних 

відносин у межах м.Хорол 

(виноситься на розгляд сесії 

міської ради щомісяця 

відповідно до ч.5 ст.43 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

Спеціалісти 

відділу 

 з питань 

земельних 

відносин та 

екології 

Відділ  з питань 

земельних відносин 

та екології, постійна 

комісія з питань 

земельних відносин, 

екології, 

містобудування, 

агропромислового 

розвитку, 

архітектури та 

цивільного захисту 

населення 

15 

Про внесення змін до 

бюджету Хорольської міської 

ради на 2021 

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління  

Фінансове управління; 

Постійна комісія з 

питань економічного 

розвитку, планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

2 квартал 

1 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку Хорольської міської 

ради за І квартал 2021 року 

Місніченко 

В.О. –  

заступник 

міського 

голови 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій 



2 

Про роботу КП «Комунсервіс» 

в осінньо-зимовий період 

2020-2021 р. та затвердження 

заходів по підготовці до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 р.р. 

Булатов  В.С.– 

директор КП 

«Комунсервіс», 

директори 

комунальних 

підприємств 

Місніченко В.О. 

заступник міського 

голови 

3 

Про вирішення поточних 

питань у галузі  охорони 

здоров’я  на рівні первинної 

ланки  медицини  

Соболь Л.М. – 

головний лікар  

Хорольського 

центру ПМСД 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

4 

Про вирішення поточних 

питань у галузі охорони 

здоров’я   на рівні вторинної 

ланки  медицини    

Виноград М.В. 

– головний 

лікар КНП 

«ХМЛ» 

КНП «Хорольська 

міська лікарня», 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

5 

Про вирішення поточних 

питань у галузі соціального 

захисту населення 

Панченко В.В. 

– головний 

спеціаліст 

відділу 

соціального 

захисту 

відділ соціального 

захисту; постійна 

комісія  з питань 

регламенту, 

депутатської 

діяльності, гласності, 

законності та 

соціального захисту 

населення 

6 

Про вирішення поточних 

питань у галузях освіти, 

фізкультури, спорту та 

молодіжної політики   

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

7 

Про вирішення поточних 

питань у галузі культури 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

Начальник 

відділу 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Місніченко В.О. 

заступник міського 

голови; відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

8 
Про вирішення поточних 

питань у галузі житлово-

Місніченко 

В.О. – 

Керівники 

комунальних 



комунального господарства заступник 

міського 

голови 

підприємств 

9 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2021 рік та 

програми соціально-

економічного розвитку 

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління, 

Місніченко 

В.О. заступник 

міського 

голови  

Фінансове 

управління, відділи 

виконкому міської 

ради; Постійна 

комісія з питань 

економічного 

розвитку, 

планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

10 

Про вирішення поточних 

питань у галузі житлово-

комунального господарства. 

Місніченко В.О. 

– заступник 

міського голови;  

Булатов С.В. 

директор  КП 

«Комунсервіс» 

Директори 

комунальних 

підприємств; 

відділи виконкому 

міської ради 

11 

Про регулювання земельних 

відносин у межах м.Хорол 

(Виноситься на розгляд сесії 

міської ради щомісяця 

відповідно до ч.5 ст.43 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

Спеціалісти 

відділу з 

питань 

земельних 

відносин та 

екології 

Відділ  з питань 

земельних відносин 

та екології, постійна 

комісія з питань 

земельних відносин, 

екології, 

містобудування, 

агропромислового 

розвитку, 

архітектури та 

цивільного захисту 

населення 

12 

Про затвердження рішень 

виконавчого комітету та 

розпоряджень міського 

голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

Бойко Ю.В., 

секретар міської 

ради  

Загальний відділ, 

відділи виконавчого 

комітету міської 

ради 

3 квартал 

1 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку на 2021 рік за 1 

півріччя 2021 року 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій; Постійна 

комісія з питань 

економічного 

розвитку, 

планування 



бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

2 

Про стан законності, боротьби 

із злочинністю, охорони 

громадського порядку та 

результати діяльності на 

території міста Хорол 

Начальник 

відділу поліції 

Відділ юридичного 

забезпечення та 

утримання персоналу; 

постійна комісія  з 

питань регламенту, 

депутатської 

діяльності, гласності, 

законності та 

соціального захисту 

населення 

3 

Про роботу КП «Комунсервіс» 

по забезпеченню населення 

водовідведенням та питною 

водою  

Булатов С.В.– 

директор КП 

«Комунсервіс», 

директори 

комунальних 

підприємств 

Відділи виконкому, 

Місніченко В.О. – 

заступник міського 

голови; 

4 

Про виконання Програми 

розвитку житлово - 

комунального господарства та 

благоустрою на 2021 рік за І 

півріччя 

Булатов С.В. – 

директор КП 

«Комунсервіс», 

директори 

комунальних 

підприємств 

Місніченко В.О. – 

заступник міського 

голови;  постійна 

комісія з питань 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства, 

інфраструктури та 

благоустрою 

5 

Про вирішення поточних 

питань у галузі освіти, та 

виконання Програми 

«Опікуємось освітою» за 1 

півріччя 2021 року 

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

6 

Про вирішення поточних 

питань у галузі фізкультури і 

спорту та виконання 

Програми розвитку фізичної 

культури і спорту за 1 півріччя 

2021 року 

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

7 
Про виконання Програми 

розвитку та підтримки 

Соболь Л.М. – 

головний лікар  

Хорольський  центр 

ПМСД ;відділи 



комунального некомерційного 

підприємства «Хорольський 

районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

за 1 півріччя 2021 року 

Хорольського 

центру ПМСД 

виконкому, Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

8 

Про виконання Програми з 

інфекційного контролю в 

комунальному 

некомерційному підприємстві  

«Хорольський  районний 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

за 1 півріччя 2021 року 

Соболь Л.М. – 

головний лікар  

Хорольського 

центру ПМСД 

Хорольський  центр 

ПМСД ;відділи 

виконкому, Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

9 

Про виконання Програми 

розвитку та підтримки 

комунального підприємства 

«Хорольська центральна 

районна лікарня» за 1 півріччя 

2021 року 

Виноград М.В. 

– головний 

лікар КНП 

«ХМЛ» 

КНП «Хорольська 

міська лікарня», 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

10 

Про вирішення поточних 

питань у галузі культури та 

виконання Програми розвитку 

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини за 1 

півріччя 2021 року 

Начальник 

відділу 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Місніченко В.О. 

заступник міського 

голови; відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

11 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2021 рік та 

програми соціально-

економічного розвитку  

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління, 

Місніченко 

В.О. заступник 

міського 

голови  

Фінансове 

управління, відділи 

виконкому міської 

ради; Постійна 

комісія з питань 

економічного 

розвитку, 

планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

12 

Про регулювання земельних 

відносин у межах м.Хорол 

(виноситься на розгляд сесії 

міської ради щомісяця 

відповідно до ч.5 ст.43 Закону 

Микитенко В.І. 

спеціаліст 

відділ  з питань 

земельних 

відносин та 

Відділ  з питань 

земельних відносин та 

екології, постійна 

комісія з питань 

земельних відносин, 



України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

екології екології, 

містобудування, 

агропромислового 

розвитку, архітектури 

та цивільного захисту 

населення 

13 

Про затвердження рішень 

виконавчого комітету та 

розпоряджень міського 

голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

Бойко Ю.В., 

секретар міської 

ради  

Загальний відділ, 

відділи виконавчого 

комітету міської 

ради 

4 квартал 

1 

Про виконання Програми 

соціально-економічного 

розвитку на 2021 рік за 9 

місяців 2021 року 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Фінансове 

управління, відділи 

виконкому міської 

ради 

2 
Про виконання Програми 

«Турбота» на 2021 рік 

керуючий 

справами 

виконкому 

міської ради 

Відділи виконавчого 

комітету міської 

ради 

3 

Про роботу Хорольського КП 

«Комунсервіс» по видаленню 

зелених насаджень та 

озелененню  

Булатов С.В. – 

директор КП 

«Комунсервіс», 

директори 

сільських 

комунальних 

підприємств 

Місніченко В.О. – 

заступник міського 

голови 

4 

Про виконання Програми 

оздоровлення та відпочинку 

дітей у 2021 р. 

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 

освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

5 

Про хід виконання 

організаційно-технічних 

заходів по підготовці КП 

«Комунсервіс» до роботи в 

осінньо-зимовий період на 

2021-2022 роки. 

Булатов С.В. – 

директор КП 

«Комунсервіс» 

Місніченко В.О. – 

заступник міського 

голови 

6 

Про Програму соціально-

економічного розвитку на 

2022 рік 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій 



міського 

голови 

7 
Про бюджет Хорольської 

міської ради на 2022 рік 

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління, 

Місніченко 

В.О. заступник 

міського 

голови  

Фінансове 

управління, відділи 

виконкому міської 

ради 

8 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2020 рік та до 

Програми соціально-

економічного розвитку міста 

Хорол. 

Бровко Л.Г. – 

начальник 

фінансового 

управління, 

Місніченко 

В.О. заступник 

міського 

голови  

Фінансове 

управління, відділи 

виконкому міської 

ради 

9 

Про вирішення поточних 

питань у галузі  охорони 

здоров’я  на рівні первинної 

ланки  медицини  

Соболь Л.М. – 

головний лікар  

Хорольського 

центру ПМСД 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

10 

Про вирішення поточних 

питань у галузі охорони 

здоров’я   на рівні вторинної 

ланки  медицини    

Виноград М.В. 

– головний 

лікар КНП 

«ХМЛ» 

КНП «Хорольська 

міська лікарня», 

відділи виконкому, 

Постійна комісія з 

питань охорони 

здоров'я, освіти, 

культури, молодіжної 

політики та спорту 

11 

Про вирішення поточних 

питань у галузі соціального 

захисту населення 

Панченко В.В. 

– головний 

спеціаліст 

відділу 

соціального 

захисту 

відділ соціального 

захисту; постійна 

комісія  з питань 

регламенту, 

депутатської 

діяльності, гласності, 

законності та 

соціального захисту 

населення 

12 

Про вирішення поточних 

питань у галузях освіти, 

фізкультури, спорту та 

молодіжної політики   

Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

відділ освіти, молоді 

та спорту; Постійна 

комісія з питань 

охорони здоров'я, 



освіти, культури, 

молодіжної політики 

та спорту 

13 

Про вирішення поточних 

питань у галузі культури 

туризму та охорони 

культурної спадщини  

Начальник 

відділу 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Місніченко В.О. 

заступник міського 

голови; відділ 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини  

14 

Про вирішення поточних 

питань у галузі житлово-

комунального господарства 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Керівники 

комунальних 

підприємств 

15 

Про регулювання земельних 

відносин у межах м.Хорол 

(Виноситься на розгляд сесії 

міської ради щомісяця 

відповідно до ч.5 ст.43 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

Микитенко В.І. 

спеціаліст 

відділу з 

питань 

земельних 

відносин та 

екології 

Відділ  з питань 

земельних відносин 

та екології; постійна 

комісія з питань 

земельних відносин, 

екології, 

містобудування, 

агропромислового 

розвитку, 

архітектури та 

цивільного захисту 

населення 

16 

Про затвердження Плану 

діяльності Хорольської 

міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій 

17 

Про затвердження програм 

Хорольської міської ради на 

2022 рік 

Місніченко 

В.О. – 

заступник 

міського 

голови 

Відділ економічного 

розвитку та 

інвестицій; Постійна 

комісія з питань 

економічного 

розвитку, 

планування 

бюджету, залучення 

інвестицій та 

підприємництва 

18 

Про затвердження рішень 

виконавчого комітету та 

розпоряджень міського 

Бойко Ю.В., 

секретар міської 

ради  

Загальний відділ, 

відділи виконавчого 

комітету міської 



голови, прийнятих у 

міжсесійний період 

ради 

 

II. Організаційне забезпечення діяльності міської ради 

№ Назва заходу Термін Відповідальний 

1 

Організаційне забезпечення  

проведення засідань постійних 

комісій міської ради 

За узгодженням  

Секретар міської ради,  

голови постійних 

комісій міської ради, 

відділи виконкому 

міської ради 

2 

Організаційне забезпечення 

проведення пленарних 

засідань міської ради 

Відповідно до 

регламенту 

міської ради 

Секретар міської ради,  

відділи виконавчого 

комітету міської ради 

3 
Здійснення контролю за ходом 

виконання рішень міської ради 
Протягом року 

Секретар міської ради,  

голови постійних 

комісій, відділи 

виконкому   

4 

Надання консультативно- 

методичної допомоги 

депутатам міської ради з 

питань здійснення  

повноважень, підготовки 

проектів рішень міської ради, 

тощо 

Постійно 

Секретар міської ради,  

відділи виконкому 

міської ради 

5 

Аналіз участі депутатів міської 

ради у засіданнях постійних 

комісій, пленарних засіданнях 

міської ради 

За підсумками 

року 

Секретар міської ради,  

депутати міської ради 

6 
Інформаційне забезпечення 

депутатської діяльності 
Протягом року  

Секретар міської ради,  

відділи виконкому  

7 

Виконання доручень міської 

ради, робота в робочих групах, 

комісіях 

Протягом року 
Секретар міської ради,  

депутати міської ради 

                ІІІ. ВЗАЄМОДІЯ  З  ТЕРИТОРІЛЬНОЮ  ГРОМАДОЮ 

1 

Проведення зустрічей з 

мешканцями громади, робота в 

округах 

Протягом року 
Секретар міської ради,  

депутати міської ради 

2 

Участь у громадських заходах, 

семінарах, нарадах, зустрічах з 

обговоренням питань 

місцевого значення 

Протягом року 
Секретар міської ради,  

депутати міської ради 

3 
Виконання доручень виборців, 

вивчення громадської думки 
Протягом року  

Секретар міської ради,  

депутати міської ради 
 
 

 

 
 

 

Секретар міської ради                                                        Ю.В. Бойко  


