
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

19 листопада 2018 року                                                                                 №102-р 

Про скликання п’ятдесят шостої  

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 шосту сесію Хорольської міської ради сьомого скликання 

30.11.2018 року о 14-00 годині в залі засідань міської ради (м. Хорол, вул. 

Незалежності, 37). 

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

міської ради внести наступні питання: 

1.Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в 2018 році. 

Доповідає: Волошин С.М. – міський голова. 

2.Про виконання міської Програми «Турбота» на 2018 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

3.Про внесення змін до міської Програми «Турбота» на 2018 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

4.Про внесення змін до «Програми охорони здоров’я міста Хорол на 2016-2019  

роки». 

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

виконавчих органів ради. 

5.Про Програму фінансової підтримки КП «Комунсервіс» на 2018 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

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

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

звітності та господарського забезпечення. 

7.Про міську Програму «Турбота» на 2019 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

 

 

 



 

 

 

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

шостого скликання №340 від 22.09.2011 р. «Про передачу житлового будинку 

за адресою: вул.Леніна,131-в на баланс ОСББ «Фортуна». 

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

виконавчих органів ради. 

9.Про ставку орендної плати за земельні ділянки для розміщення та 

обслуговування об’єктів з передачею електричної енергії. 

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

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

міжсесійний період. 

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

11.Про депутатський запит Бажана С.М.  

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

виконавчих органів ради. 

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

Доповідають: спеціалісти відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин. 

13. Різне. 

 

ІІІ.Провідному спеціалісту з питань 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 шостої  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 


