
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20 квітня 2022 року                  м. Хорол                                           № 80-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 22.04.2022 року о 10:00 за адресою: м. Хорол, 
вул. Незалежності, 78а. 

 

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

2.1. Про визначення місця для розміщення тимчасово переміщених осіб в 
умовах воєнного стану у житловому приміщенні гуртожитку в с.Трубайці. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу комунальної 
власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 
комітету Хорольської міської ради. 

2.2. Про визначення місць для розміщення тимчасово переміщених осіб в 
умовах воєнного стану у комунальних закладах освіти. 

Доповідає: Єркіна Т.І. – головний спеціаліст відділу комунальної 
власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 
комітету Хорольської міської ради. 

2.3. Про надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, 
які проживають    на    території    Хорольської   міської    ради. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 

2.4. Про виведення з сім’ї патронатного вихователя _______  малолітніх 
дітей ______, ________. 
         Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Хорольської міської ради. 
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2.5. Про визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на 
міському автобусному маршруті загального користування в звичайному режимі 
руху по м. Хорол. 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 

2.6. Про встановлення тарифів на послуги з перевезення рідких побутових 
відходів КП «Комунсервіс». 

Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 

2.7. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник відділу з питань земельних відносин 

та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 
2.8. Про безоплатну передачу бензину та дизельного палива. 
Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності виконавчого комітету Хорольської міської ради. 
2.9. Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання СВК 

«Перемога». 
Доповідає: Місніченко В.О. – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Хорольської міської ради. 
2.10. 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 І 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 


