
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

16 січня 2021 року                                                                                         №10-р 

Про скликання четвертої 

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 четверту позачергову сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 19.01.2021 о 10-00 годині в приміщенні Хорольської районної ради 

(м. Хорол, вул. 1 Травня, 4).  

 

ІІ. На порядок денний четвертої позачергової сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання внести наступні питання: 

1. Про депутатське звернення до Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Верховної Ради України, голови НКРЕКП щодо ситуації з 

підвищення тарифів на газ, послуги з розподілу природного газу та 

електроенергію.  

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

2. Про перейменування та внесення змін до статутів закладів освіти 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

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

3. Про перейменування та внесення змін до статутів закладів культури 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

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

4. Про комунальне некомерційне підприємство «Хорольський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 38459325).  

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

5. Про комунальне некомерційне підприємство «Хорольська міська 

лікарня» Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (код ЄДРПОУ 01999514).  

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

6. Про Комунальну установу «Хорольський інклюзивно-ресурсний центр» 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 



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

7. Про комунальну установу «Хорольський центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. 

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

8. Про затвердження акту приймання-передачі нерухомого майна відділу 

управління майном із спільної власності територіальних громад 

Хорольського району у комунальну власність територіальної громади. 

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

9. Про депутатське звернення щодо передачі майна Хорольської районної 

адміністрації та її структурних підрозділів у комунальну власність 

територіальної громади.  

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

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

скликання від 23.12.2020 року №14 «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 міської ради».     

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

11. Про внесення змін до рішення 54 сесії Хорольської міської ради 7 

скликання від 31.10.2018 №1227 «Про створення Центру надання 

адміністративних послуг». 

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

12. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету міської ради. 

Доповідає: Волошин С.М. – Хорольський міський голова. 

13. Про затвердження старост. 

Доповідає: Волошин С.М. – Хорольський міський голова. 

14. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської міської 

ради. 

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

земельних відносин; 

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

екології. 

15. 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 четвертої 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 


