
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

10 лютого 2021 року                                                                                        №45-р 

Про скликання шостої 

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 шосту позачергову сесію Хорольської міської ради восьмого 

скликання 12.02.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного 

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

 

ІІ. На порядок денний шостої позачергової сесії Хорольської міської ради 

восьмого скликання внести наступні питання: 

1. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

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

скликання від 23.12.2020 №24 «Про затвердження Програми соціального 

захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області на 2021 рік». 

Доповідає: Бровко Н.О. ‒ начальник центру соціальних служб. 

3.  Про надання службі у справах дітей виконавчого комітету Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області статусу юридичної 

особи. 

Доповідає: Гавриленко Н.В. ‒ начальник служби у справах дітей. 

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

скликання від 23.12.2020 року №16 «Про затвердження Положень про 

відділи Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області». 

Доповідає: Гавриленко Н.В. ‒ начальник служби у справах дітей. 

5. Про внесення змін до рішення 2 пленарного засідання 1 сесії Хорольської 

міської ради від 08.12.2020 №9 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності апарату міської ради».       

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



6. Про згоду щодо прийняття приміщення структурного підрозділу ПОКП 

«Полтавафарм» у комунальну власність Хорольської міської ради. 

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

виконавчих органів. 

7. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської міської ради. 

Гайдай В.В. – начальник відділу з питань земельних відносин та екології.  

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

екології. 

8. По затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

9. Про затвердження на посаду заступників міського голови. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

10. Про затвердження старост. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

11. 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 шостої 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 


