
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

20 квітня 2021 року                                                                                        №110-р 

Про скликання десятої 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», вирішив: 

 

І. Скликати десяту сесію Хорольської міської ради восьмого скликання 

29.04.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного приміщення за 

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

 

ІІ. На порядок денний десятої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання винести наступні питання: 

1. Про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста 

Хорола на 2020 рік» за 2020 рік. 
Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

2. Про внесення змін та доповнення до «Програми соціально-економічного 

розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області на 2021 рік». 

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

3. Про внесення змін та доповнення Програми «Благоустрою та 

комунального господарства Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 року». 

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

4. Про оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок та пільг 

місцевих податків і зборів на території Хорольської територіальної 

громади». 

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

інвестицій.  

5. Про виконання дохідної частини бюджету Хорольської міської 

територіальної громади та стан справляння плати за користування 

землею, сплати місцевих податків фізичними та юридичними особами за І 

квартал 2021 року. 

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

міської ради.  



6. Про внесення змін та доповнення до рішення №17 від 23.12.2020 року 

«Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену 

особу та складу тендерного комітету Виконавчого комітету Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області». 

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

інвестицій.

7. Про здійснення державної  регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в 2020 році. 
Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій. 

8. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Хорольська 

друкарня» (код ЄДРПОУ 02468322). 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу. 

9. Про затвердження акту приймання-передачі закладів культури із 

комунальної власності Новоаврамівської сільської ради Хорольського 

району у комунальну власність Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області та в оперативне управління відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Остапенко М.М. – т.в.о. начальника відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини.  

10. Про затвердження акту приймання-передачі закладів культури із 

комунальної власності Клепачівської  сільської ради Хорольського району 

у комунальну власність Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області та в оперативне управління відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області. 

Доповідає: Остапенко М.М. – т.в.о. начальника відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини.   

11. Про затвердження акту приймання-передачі закладів культури із 

комунальної власності Покровськобагачанської сільської ради 

Хорольського району у комунальну власність Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області та в оперативне управління 

відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Остапенко М.М. – т.в.о. начальника відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини.  

12. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого 

рівня Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Остапенко М.М. – т.в.о. начальника відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини.  

13. Про передачу з балансу Виконавчого комітету Хорольської міської 

ради на баланс відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Хорольської міської ради сільських будівель культури. 



Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

14. Про передачу виконавчим органам ради окремих повноважень міської 

ради щодо оренди комунального майна Хорольської територіальної 

громади. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

15. Про затвердження угод про розірвання договорів оренди нерухомого 

майна, що належало спільній власності територіальних громад 

Хорольського району.  

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

16. Про затвердження додаткових угод до договорів оренди щодо 

нерухомого майна (приміщень), що належить до комунальної власності 

територіальної громади Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

17. Про намір передачі в оренду деяких приміщень комунальної власності 

Хорольської територіальної громади.  

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

18. Про дострокове розірвання договору оренди з ГО «Клуб змішаних 

єдиноборств «Січ». 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

19. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

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

20. Про внесення змін до рішення 3 сесії Хорольської міської ради 8 

скликання від 23.12.2020 року №16 «Про затвердження Положень про 

відділи Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області». 

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

та цивільного захисту.  

21. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської міської 

ради. 
Доповідають: 

Микитенко В.І. – головний спеціаліст відділу з питань земельних відносин та 

екології.  

Семенюта Р.М. – спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин та 

екології.  

Лисенко Н.А. – спеціаліст І категорії відділу з питань земельних відносин та 

екології.  



22. Різне. 

 

ІІІ. Завідувачу сектору комунікацій з громадськістю та зв’язків із засобами 

масової  інформації  (Григораш І.О.) довести до відома депутатів інформацію 

про  дату та час проведення десятої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання та висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному сайті 

Хорольської міської ради. 

 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                        С.М. Волошин 


