
Порядок денний 

 пленарного засідання 80-ої сесії  

Хорольської міської ради сьомого скликання, 

22.07.2020 р. 

 

1.Про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста на 

2020 рік» за І півріччя 2020 року. 

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

2.Про виконання «Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Хорол на 2020 рік» за І півріччя 2020 

року. 

Доповідає: Булатов С.В. – директор КП «Комунсервіс». 

3.Про Програму водозабезпечення міста Хорол на 2020-2021 роки. 

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

4.Про затвердження проєктно-кошторисної документації. 

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

5.Про внесення змін до «Програми соціально-економічного розвитку 

міста на 2020 рік». 

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

6.Про внесення змін до міського бюджету на 2020 рік. 

Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарського забезпечення. 

7.Про передачу КП «Комунсервіс» в користування насосної станції. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови. 

 

Про регулювання земельних відносин у межах м.Хорол 

 

Доповідає: Микитенко В.І. – спеціаліст І категорії відділу містобудування, 

архітектури та земельних відносин. 

8.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі у власність громадянам на території м. Хорол. 

9.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

передачу у власність громадянам. 

10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Усенко В.І. 

11.Про передачу у власність земельної ділянки гр. Власюку О.Ф. 

12.Про продаж земельної  ділянки несільськогосподарського 

призначення Фізичній особі-підприємцю Бові М.М. 

13.Про продаж земельної  ділянки несільськогосподарського 

призначення Фізичній особі-підприємцю Бові М.М. 

14.Про припинення права користування земельною ділянкою гр. Яненку 

Ю.М. та гр. Яненко Л.Г. 



15.Про розгляд заяви гр. Сазонова В.М. 

16.Про надання згоди на  поділ земельної ділянки гр. Ярошенку О.О. 

Доповідає: Гайдай В.В. – начальник відділу містобудування, архітектури та 

земельних відносин. 

17.Про поновлення 2-х договорів оренди землі з гр. Брижком В.В. 

18.Про поновлення договору оренди землі з гр. Брижко Л.В. 

19.Про припинення права користування земельною ділянкою 

гр.Овчаренку І.В. 

20.Про припинення права користування земельною ділянкою 

гр.Сташенко А.М. 

21.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з гр. Вовком В.І. 

22.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з гр. Волошин 

С.П. 

23.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з гр. Волошином 

В.О. 

24.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з 

гр.Голобородьком А.І. 

25.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з гр. Лозою С.В. 

26.Про розгляд заяви щодо оренди на земельну ділянку з ФОП Минко 

Л.М. 

27.Про внесення змін до рішення 41 сесії Хорольської міської ради 7 

скликання від 30.03.2018 р. №1029. 

28.Про внесення змін в назву рішення 66 сесії Хорольської міської ради 7 

скликання від 27.06.2019 р. №1431. 

29.Про внесення змін до рішення 75 сесії Хорольської міської ради 7 

скликання від 28.02.2020 р. №1642 та назви рішення «Про поновлення 

договору про встановлення особистого строкового сервітуту з гр. 

Матвієнком А.Г.». 

30.Різне. 

 
 

 

 


