
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

20 серпня 2018 року                                                                                          №85-р 

Про скликання п’ятдесят другої 

сесії Хорольської  міської  ради 

сьомого  скликання 

 

   Відповідно до п.п. 8, п.4 ст. 42, п.9 ст.46  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вирішив: 

 

І. Скликати п’ятдесят другу  сесію Хорольської міської ради сьомого скликання 

31.08.2018 року о 14-00 годині в залі засідань міської ради (м. Хорол, вул. 

Незалежності, 37). 

 

ІІ. На порядок денний пленарного засідання п’ятдесят другої сесії Хорольської 

міської ради внести наступні питання: 

1.Про підготовку КП «Комунсервіс» до роботи в осінньо-зимивий період 2018-

2019 років.    

Доповідає: Вовк В.І. – директор КП «Комунсервіс». 

2.Про схвалення проекту договору про співробітництво територіальних громад 

у формі реалізації спільного проекту. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

3.Про проект «Придбання спеціалізованого автомобіля сміттєвоза для 

покращення обслуговування трьох громад – як приклад вдалого 

співробітництва територіальних громад». 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

4.Про Програму озеленення міста Хорол на 2018-2020 роки. 

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

виконавчих органів ради. 

5.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку міста 

Хорол на 2018 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

6.Про внесення змін до Програми проведення масових заходів Хорольської 

міської ради на 2018-2019 рік. 

Доповідає: Керекелиця В.М. – секретар міської ради. 

 

 



 

 

 

7.Про затвердження проектно-кошторисних документацій. 

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

виконавчих органів ради. 

8.Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік. 

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

звітності та господарського забезпечення. 

9.Про внесення змін  до складу тендерного комітету. 

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

стратегічного розвитку міста 

10.Про затвердження рішень і розпоряджень міського голови, прийнятих у 

міжсесійний період. 

Доповідає: Керекелиця В.М. – секретар міської ради 

11.Про затвердження акту списання №1 КП «Комунсервіс» від 21.08.2018 року. 

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

12.Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря виконкому). 

Доповідає: Волошин С.М. – міський голова  

13.Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

Хорольської міської ради.  

Доповідає: Волошин С.М. – міський голова 

14.Про регулювання земельних відносин у межах м.Хорол. 

Доповідають: спеціалісти відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин 

15.Різне. 

 

ІІІ. Провідному спеціалісту інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з 

громадськістю (Григораш І.О.) довести до відома депутатів міської ради 

інформацію про дату та час проведення пленарного засідання п’ятдесят другої  

сесії міської ради та висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному 

сайті міста. 

 

ІV. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                           С.М.Волошин 


