
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

14 грудня  2020 року                                                                                     №120-р 

Про скликання третьої 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 третю сесію Хорольської міської ради восьмого скликання 

23.12.2020 року о 10-00 годині в приміщенні Хорольської районної ради (м. 

Хорол, вул. 1 Травня, 4).  

 

ІІ. На порядок денний третьої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання внести наступні питання: 

1. Про затвердження Регламенту Хорольської міської ради восьмого 

скликання. 

Доповідає: Бойко Ю.В. – секретар міської ради. 

2. Про затвердження Положення про постійні комісії Хорольської міської 

ради восьмого скликання. 

Доповідає: Бойко Ю.В. – секретар міської ради. 

3. Про затвердження Положень про відділи Хорольської міської ради. 

Доповідає: Бойко Ю.В. – секретар міської ради. 

4. Про створення Центру надання адміністративних послуг Хорольської 

міської ради. 

Доповідає: Бойко Ю.В. – секретар міської ради. 

5. Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену 

особу та складу тендерного комітету Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області.  

Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

6. Про мережі вуличного освітлення. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правової роботи та кадрових питань. 

7. Про внесення змін до рішення першої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання «Про початок реорганізації сільських рад шляхом 

приєднання до Хорольської міської ради» від 08.12.2020 року №8. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правової роботи та кадрових питань. 



8. Про затвердження комплексної Програми розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Хорольський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Хорольської районної ради 

Полтавської області (код ЄДРПОУ 38459325) на 2021-2023 роки. 

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

виконавчих органів. 

9. Про затвердження Програми з інфекційного контролю в комунальному 

некомерційному підприємстві «Хорольський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Хорольської районної ради Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 38459325) на 2021-2023 роки. 

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

виконавчих органів. 

10. Про затвердження Програми розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Хорольська центральна районна лікарня» 

Хорольської районної ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 01999514) 

на 2021-2023 роки. 

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

виконавчих органів. 

11. Про затвердження Програми соціального захисту населення 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 

рік. 

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

виконавчих органів. 

12. Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 

рік. 

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

виконавчих органів. 

13. Про затвердження Програми «Опікуємося освітою» Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік.  

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

виконавчих органів. 

14. Про затвердження комплексної Програми розвитку культури, туризму 

та охоронної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік. 

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

виконавчих органів. 

15. Про затвердження Програми «Благоустрою та комунального 

господарства» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області на 2021 рік. 

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

виконавчих органів. 

16. Про затвердження Програми розвитку Комунальної організації 

«Трудовий архів Хорольської міської ради» на 2021 рік. 



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

виконавчих органів. 

17. Про затвердження Програми «Турбота» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

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

виконавчих органів. 

18. Про затвердження Програми зайнятості населення Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік. 

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

виконавчих органів. 

19. Про затвердження Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 

рік. 

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

виконавчих органів. 

20. Про затвердження бюджету Хорольської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 

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

21. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської міської 

ради. 

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

земельних відносин.  

 

ІІІ. Провідному спеціалісту з питань інформаційно-аналітичної роботи та 

комунікацій з громадськістю (Григораш І.О.) довести до відома депутатів 

інформацію про  дату та час проведення третьої сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання та висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному 

сайті міста. 

 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                      С.М. Волошин 


