
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

17 лютого 2021 року                                                                                        № 53-р 

Про скликання сьомої 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 сьому сесію Хорольської міської ради восьмого скликання 

26.02.2021 о 10-00 годині в залі засідань адміністративного приміщення за 

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

 

ІІ. На порядок денний сьомої сесії Хорольської міської ради восьмого 

скликання внести наступні питання: 

1. Про затвердження Положення про комунальну установу «Трудовий 

архів Хорольської міської ради». 

Доповідає: Алексеєнко О.В. – завідувач КУ «Трудовий архів Хорольської 

міської ради». 

2. Про затвердження Програми правової освіти та безоплатної правової 

допомоги населенню Хорольської міської територіальної  громади на 2021-

2025 роки. 

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

виконавчих органів ради. 

3. Про затвердження Програми підтримки Відокремленого підрозділу 

організації ветеранів України у Хорольській міській територіальній 

громаді Лубенського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 22528724) 

на 2021 рік. 

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

виконавчих органів ради. 

4. Про внесення змін до Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області. 

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

виконавчих органів ради. 

5. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських 

рад та їх виконавчих органів, які припиняються  в результаті реорганізації  

шляхом приєднання до Хорольської міської ради. 



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

звітності та господарського забезпечення. 

6. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік. 

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

звітності та господарського забезпечення. 

7. Про затвердження звіту про виконання бюджету Клепачівської сільської  

об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

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

звітності та господарського забезпечення. 

8. Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської 

територіальної громади на 2021 рік. 

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

9. Про затвердження звіту про виконання бюджету Андріївської сільської 

ради за 2020 рік. 

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

10. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вишневої сільської 

ради за 2020 рік. 

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

11. Про затвердження звіту про виконання бюджету Вишняківської 

сільської ради за 2020 рік. 

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

12. Про затвердження звіту про виконання бюджету Мусіївської сільської 

ради за 2020 рік. 

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

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Новоаврамівської 

сільської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

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

14. Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Покровськобагачанської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

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

15. Про затвердження звіту про виконання бюджету Петракіївської 

сільської ради за 2020 рік. 

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

16. Про затвердження звіту про виконання бюджету Староаврамівської 

сільської ради за 2020 рік. 

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

17. Про затвердження звіту про виконання бюджету Трубайцівської 

сільської ради за 2020 рік. 

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

18. Про затвердження звіту про виконання бюджету Хильківської сільської 

ради за 2020 рік. 

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

19. Про затвердження звіту про виконання бюджету Штомпелівської 

сільської ради за 2020 рік. 

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



20. Про затвердження звіту про виконання бюджету Ялосовецької сільської 

ради за 2020 рік. 

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

21. Про використання коштів від оренди майна права комунальної 

власності Хорольської територіальної громади у 2021 році. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови. 

22. Про обрання оператора електронного майданчика ЕТС 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» для  передачі в оренду майна права комунальної 

власності Хорольської територіальної громади. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови.  

23. Про регулювання земельних відносин у межах Хорольської міської 

ради. 
Доповідають: 

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

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

екології. 

24. По затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

25. Про затвердження на посаду заступника міського голови. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

26. Про затвердження старост. 

Доповідає: Волошин С.М.  ‒ міський голова. 

27. Про затвердження Регламенту Хорольської міської ради восьмого 

скликання. 

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

28. Про Територіальний центр соціального обслуговування Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу. 

 

29. 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 сьомої 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 


