
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

06 червня 2022 року                  м. Хорол                                           № 108-р 
 
 
Про скликання засідання 
виконавчого комітету Хорольської 
міської ради 
 

 
Відповідно до п. 20 ч. 4 статті 42, статті 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 
 

1. Скликати засідання виконавчого комітету Хорольської міської ради 
восьмого скликання 21.06.2022 року о 14:00 год. за адресою: м. Хорол, вул. 
Незалежності, 78а. 

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

2.1. Про підсумки роботи комісії з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Хорольської міської ради. 

Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 
виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.2. Про підсумки роботи Центру соціальних служб Хорольської міської          
ради за І півріччя 2022року в ході реалізації державної сімейної політики. 

Доповідає: Бровко Н.О. – директор Центру соціальних служб 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 діяльність органу Пенсійного фонду за 5 місяців 2022 року на 
території Хорольської міської територіальної громади. 

Доповідає: Плужник Т.О. – начальник відділу обслуговування громадян 
№16 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного Фонду України в 
Полтавській області. 

2.5. Про заходи щодо успішного завершення 2021-2022 навчального року. 
Доповідає: Штейнберг І.О. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Хорольської міської ради. 
2.6. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Хорольської 

міської ради на ІІ півріччя 2022 року.  
Доповідає: Козлова Г.М. – керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 
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2.7. Про взяття на квартирний облік Антоненко  К.С. 
Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету 
Хорольської міської ради. 

2.8. Про взяття на квартирний облік Сербін А.С. 
Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету 
Хорольської міської ради. 

2.9. Про взяття на квартирний облік особу з числа дітей-сиріт Лозу М.А. 
Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу комунальної власності, 

житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету 
Хорольської міської ради. 

2.10. Про зняття з квартирного обліку дитини, позбавленої батьківського 
піклування Рябченка В.Я. у зв’язку з поліпшенням житлових умов. 

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

2.11. Про перереєстрацію громадянина Пономаренко П.Ю., який 
перебуває на квартирному обліку.   

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

2.12. 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 


