
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

01 лютого 2022 року                     м. Хорол                                              № 32-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 15.02.2022 року о 14-00 годині в залі засідань 

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

2. На порядок денний виконавчого комітету Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання:  

2.1. Про виконання Програми соціального і економічного розвитку 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області за 2021 рік. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.2. 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 виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

          2.3. Про виконання бюджету Хорольської міської територіальної громади 

за 2021 рік. 

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

міської ради. 

2.4. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Комунсервіс» за 2021 рік та перспективи розвитку 

на 2022 рік. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 
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2.5. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Господар» за 2021 рік та перспективи розвитку на 

2022 рік. 

         Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.6. Про підсумки роботи та фінансово-господарську діяльність 

комунального підприємства «Добробут» за 2021 рік та перспективи розвитку на 

2022 рік. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.7. Про передачу екскаватора-навантажувача «ВОВСАТ В730R» на 

баланс КП «Комунсервіс», утворення та затвердження складу комісії з 

приймання передачі.  

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.8. Про відчуження шляхом продажу на електронному аукціоні об’єкту 

нерухомого майна: житлового будинку, розміщеного в місті Хорол по вулиці 

Кирстівка, будинок 12. 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – начальник відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства та благоустрою виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

2.9. Про стан справляння плати за користування землею суб’єктами 

господарювання, підприємствами, фізичними та юридичними особами за 2021 

рік. 

Доповідає: Тітенко Н.В. – начальник відділу з питань земельних відносин 

та екології виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

2.10. Про підсумки роботи Територіального центру соціального 

обслуговування Хорольської міської ради за 2021 році. 

Доповідає: Дубик М.П. – директор Територіального центру соціального 

обслуговування Хорольської міської ради. 

         2.11. Про стан роботи відділу соціального захисту населення Хорольської 

міської ради Лубенського району Полтавської області за 2021 рік. 

         Доповідає: Нікітенко Л.М. – начальник відділу соціального захисту 

населення Хорольської міської ради.   

        2.12. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 
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бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 

сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

        Доповідає: Нікітенко Л.М. – начальник відділу соціального захисту 

населення Хорольської міської ради.   

        2.13. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 

комітеті Хорольської міської ради за 2021 рік. 

        Доповідає: Гвоздик Н.І. – начальник загального відділу виконавчого 

комітету Хорольської міської ради. 

         2.14. Про стан бібліотечно-інформаційного обслуговування, забезпечення 

потреб населення друкованою продукцією та впровадження цифрових 

технологій в закладах культури Хорольської міської територіальної громади. 

        Доповідає: Левіна О.В. – начальник відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Хорольської міської ради. 

        2.15. Про план роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Хорольської міської ради на 2022 рік. 

        Доповідає: Вовк Т.С. – начальник відділу-адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Хорольської міської ради.  

        2.16. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. 

Арендаренко О.М. 

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

         2.17. Про впорядкування адреси об’єктам нерухомого майна гр. Шевченка 

Г.М. 

        Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

        2.18. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Бражника 

В.Г. 

       Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

       2.19. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна гр. Болдирєвої С.Г. 

      Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

      2.20. Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Іщенка О.І. 
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      Доповідає: Чігер Т.О. – начальник відділу з питань містобудування, 

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

       2.21. Про встановлення режиму роботи.  

       Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

        2.22. Про повідомну реєстрацію колективного договору закладу 

дошкільної освіти «Берізка» загального типу с. Покровська Багачка 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-

2026 роки. 

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

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         2.23. Про повідомну реєстрацію колективного договору закладу 

дошкільної освіти «Казка» загального типу с. Тарасівка Хорольської міської 

ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2026 роки.  

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

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         2.24. Про повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного 

договору комунального підприємства «Добробут» на 2021-2026 роки.  

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

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

        2.25. Про внесення змін до спеціального фонду кошторису на 2022 рік. 

         Доповідає: Глущенко Ю.О. – начальник відділу-головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку і звітності. 

        2.26. 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. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та 

організаційної роботи виконавчого комітету Хорольської міської ради 

(Григораш І.О.) висвітлити зміст даного розпорядження на офіційному веб-

сайті Хорольської міської ради.  
 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

В.п. міського голови                                                                            Юлія БОЙКО 


