
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
18 червня 2021 року                                                                                          №149-р 
 

Про скликання чотирнадцятої 

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 чотирнадцяту сесію Хорольської міської ради восьмого скликання 

29.06.2021 о 09-00 годині в залі засідань адміністративного приміщення за 

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

ІІ. На порядок денний чотирнадцятої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання винести наступні питання: 

1. Про встановлення ставок та пільг місцевих податків і зборів на 

території Хорольської територіальної громади. 
Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій. 

2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 

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

виконавчих органів. 

3. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

4. Про внесення змін до рішення 1 сесії Хорольської міської ради 8 

скликання від 08.12.2020 року №9 „Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату Хорольської міської ради“ (архівний відділ). 
Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу. 

5. Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання 1 сесії 

Хорольської міської ради 8 скликання «Про затвердження структури та 

загальної чисельності апарату міської ради» від 08.12.2020 №9 та 3 сесії 

Хорольської міської ради 8 скликання від 23.12.2020 № 14 (відділ соціального 

захисту населення). 

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

утримання персоналу. 

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

скликання від 23.12.2020 №16 «Про затвердження Положень про відділи 



Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області» 

(відділ соціального захисту населення). 

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

утримання персоналу.  

7. Про внесення змін до рішення 1 сесії Хорольської міської ради 8 

скликання від 08.12.2020 року №9 „Про затвердження структури та 

загальної чисельності апарату Хорольської міської ради“ (відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю). 
Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу.  

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

скликання від 23.12.2020 №16 «Про затвердження Положень про відділи 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області» (відділ 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю). 

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

утримання персоналу.  

9. Про затвердження Положення про порядок використання 

шкільних автобусів та мікроавтобусів закладів та установ освіти 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 
Доповідає: Штейнберг І.О. – начальник відділу освіти, молоді та спорту. 

10. 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. 

11. Про затвердження старост. 
Доповідає: Волошин С.М. – Хорольський міський голова. 

12. Про затвердження на посаду заступників міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів. 
Доповідає: Волошин С.М. – Хорольський міський голова. 

13. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської 

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

та екології. 

14. Різне. 

 

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

масової  інформації  (Григораш І.О.) висвітлити зміст даного розпорядження на 

офіційному сайті Хорольської міської ради. 

 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                        С.М. Волошин 


