
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

18.07.2016р.                                                                                                        №65-р 

Про скликання  чотирнадцятої 

сесії Хорольської міської ради 

сьомого скликання 

 

   Відповідно до п.п. 8 п.4 ст. 42, п.9 ст.46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» вирішив: 

1.Скликати чотирнадцяту сесію Хорольської міської ради сьомого 

скликання 29.07.2016 року о 13-00 годині в залі засідань міської ради (м.Хорол, 

вул.Незалежності, 37). 

2.На порядок денний пленарного засідання Хорольської міської ради 

внести наступні питання: 

         1.Про виконання «Програми соціально-економічного розвитку міста 

Хорол на 2016 рік» за 1 півріччя 2016 року. 

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

 2. Про роботу Хорольського КП «Комунсервіс» по використанню коштів, 

виділених на благоустрій міста у 1 півріччі 2016 року. 

Доповідає: Вовк В.І. – начальник Хорольського КП «Комунсервіс» 

3.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку міста 

Хорол на 2016  рік. 

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

 4.Про внесення змін до Програми «Сприяння організації цивільного 

захисту населення, пожежної безпеки та охорони громадського порядку в місті 

Хорол на 2016 -2017 р.р.».   

Доповідає: Керекелиця В.М. – секретар міської ради. 

 5.Про списання майна комунальної власті.  

Доповідає: Вовк В.І. – начальник  Хорольського КП «Комунсервіс».  

6.Про відчуження (продаж) трактора Т-16МГ-У1 через аукціон.  

Доповідає: Вовк В.І. – начальник  Хорольського КП «Комунсервіс». 

 7.Про внесення змін до складу постійних комісій. 

Доповідає: Керекелиця В.М. – секретар ради. 

 8.Про програму (проект) «Реконструкція будівлі дитячого садка 

«Веселка» у м.Хорол Полтавської області». 

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

 9. Про програму (проект) «Реконструкція водопровідної мережі по вулиці 

Петровського в місті Хорол Полтавської області». 



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

      10.Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

міського голови, прийнятих у міжсесійний період. 

Доповідає: Іванютенко Н.М. – секретар виконкому.   

 11.Земельні питання. 

Доповідають: спеціалісти відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин.   

12.Про розгляд листів ТОВ «Марінтіс ЛТД». 

Доповідає: Карманська Я.Ю. – заступник міського голови.   

 

3.Провідному спеціалісту відділу соціально-економічного розвитку та 

стратегічного розвитку міста (Григораш І.О.) довести до відома депутатів 

міської ради інформацію про дату та час проведення пленарного засідання 

чергової сесії міської ради та висвітлити зміст даного розпорядження на 

офіційному сайті міста. 

 
 

 4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської 

ради.  

 

 

 

 

  Міський голова                                                                           С.М.Волошин 

 


