
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
15 травня 2021 року                                                                                       №123-р 
 

Про скликання одинадцятої 

позачергової 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 одинадцяту позачергову сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 18.05.2021 о 09-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

ІІ. На порядок денний одинадцятої позачергової сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання: 

1. Про затвердження Положення про цільовий фонд виконавчого комітету 

Хорольської міської ради. 

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

звітності. 

2. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

3. Про внесення змін до комплексної Програми підготовки молоді до 

військової служби та призову до лав Збройних Сил України  Хорольського 

районного територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки (ЄДРПОУ 09659083) на 2021 рік. 

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

виконавчих органів.  

4. Про внесення змін до комплексної Програми розвитку та підтримки 

КНП «Хорольська міська лікарня» Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області (ЄДРПОУ 01999514) на 2021-2023 роки. 

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

виконавчих органів.   

5. Про внесення змін до Програми «Опікуємося освітою» Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки. 

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

6. Про продовження Договору оренди №02-18 з АТ «Державний ощадний 

банк України». 



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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

7. Про затвердження висновку про вартість об’єкта оцінки – нежитлового 

приміщення по вул. 1 Травня, 4, площею 3,78 кв.м. для цілей оренди. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

8. Про продовження Договору оренди №04-18 з АТ КБ «Приватбанк». 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

9. Про продовження договору оренди №03-18 з КП «Лубенське міжрайонне 

бюро технічної інвентаризації». 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

10. Про передачу тракторів комунальної власності між виконавчими 

органами Хорольської міської ради. 

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

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою.  

11. 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.  

12. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

13. Про затвердження на посаду заступника міського голови. 
Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

14. 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 одинадцятої позачергової 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 


