
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Хорольський міський голова 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
23 березня 2022 року                  м. Хорол                                           № 60-р 
 
 
Про скликання 
позачергового засідання 
виконавчого комітету 
Хорольської міської ради 
 

Відповідно до п. 20 ч. 4 статті 42, статті 53 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. 4.6. регламенту виконавчого комітету, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 15.06.2021 №138 «Про 
затвердження регламенту виконавчого комітету Хорольської міської ради», 
 

1. Скликати позачергове засідання виконавчого комітету Хорольської 
міської ради восьмого скликання 24.03.2022 року о 14:00 за адресою: м. Хорол, 
вул. Незалежності, 78а. 

 

2. На порядок денний виконавчого комітету Хорольської міської ради 
восьмого скликання винести наступні питання:  

2.1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.03.2022р. 
№79 «Про рекомендації сесії міської ради щодо призупинення розгляду 
земельних питань». 

Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник відділу з питань земельних відносин 
та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.2. Про закінчення опалювального сезону 2021 – 2022 років на об’єктах 
Хорольської міської ради. 

Доповідає:  Карманська Я.Ю. – начальник відділу комунальної власності, 
житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету 
Хорольської міської ради. 

     2.3. Про надання статусу дитини-позбавленої батьківського піклування. 
         Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

     2.4. Про впорядкування    адреси    об’єкта    нерухомого     майна             
гр. Нікітенко Л.М. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 
архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 
міської ради. 
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     2.5.Про впорядкування адреси об’єкта нерухомого майна гр. Кисляка В.М. 
Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 
міської ради. 

2.6. Про впорядкування адреси об’єкта нерухомого  майна                       
гр. Полторацькому О.І. 

Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 
архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 
міської ради. 
         2.7. Різне. 
 

          3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Хорольської 
міської ради (Козловій Г.М.) довести до відома членів виконавчого комітету 
про дату та час проведення засідання виконавчого комітету. 
 

4. Спеціалісту 1 категорії  відділу інформаційної діяльності, комунікацій з 
громадськістю та організаційної роботи (Буліній Т.В.) виконавчого комітету 
Хорольської міської ради висвітлити зміст даного розпорядження на 
офіційному веб-сайті Хорольської міської ради.  

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

Міський голова                                                                          Сергій ВОЛОШИН 


