
 

Полтавська область 

Хорольська міська рада 

Хорольський міський голова 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

15.08.2016 р.                                                                                                       №71-р 

Про скликання  шістнадцятої 

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: 

І. Скликати шістнадцятої сесію Хорольської міської ради сьомого скликання 

31.08.2016 року о 13 годині в залі засідань міської ради (м.Хорол, 

вул.Незалежності, 37). 

ІІ. На порядок денний пленарного засідання Хорольської міської ради внести 

наступне питання: 

1.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Хорол». 

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

2.Про нагородження медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста». 

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

3.Про внесення змін до міського бюджету на 2016 рік.  

Доповідає: Вітряк А.І. – начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

господарського забезпечення. 

4.Про внесення змін до «Програми соціально-економічного розвитку міста 

Хорол на 2016 рік». 

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

5.Про прийняття у комунальну  власність  територіальної громади міста будівлі 

недіючої котельні за адресою м.Хорол, вул.Шевченка,19. 

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

6.Про згоду щодо прийняття у комунальну власність міста будівлі по 

вул.Небесної Сотні, 110 (колишня вул.Леніна) у м.Хорол. 

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

7.Про згоду щодо прийняття у комунальну власність міста будівлі по 

вул.Незалежності, 65/20 (колишня Карла Маркса) у м.Хорол. 

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

8.Про згоду щодо прийняття у комунальну власність міста будівлі по 

вул.Незалежності, 78а (колишня Карла Маркса) у м.Хорол. 

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



9.Про внесення змін до рішення сорок п’ятої сесії Хорольської міської ради 

шостого скликання від 12.09.2013 року №419 «Про звернення Лубенського 

лінійно виробничого управління магістральних газопроводів». 

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

10.Про застосування системи електронних закупівель «Прозоро». 

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

11.Про продаж об’єкта житла, що перебуває у комунальній власності 

територіальної громади міста. 

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

12.Про внесення змін до Статуту газети Хорольської міської ради «Наш 

Хорол». 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правової роботи та кадрових питань 

13.Про внесення змін до положення про постійні комісії Хорольської міської 

ради сьомого скликання. 

Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правової роботи та кадрових питань. 

14.Про передачу на баланс ОСББ «Центровий» багатоквартирного житлового 

будинку за адресою вул.Незалежності, 74. 

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

15.Про передачу на баланс ОСББ «Панське» багатоквартирного житлового 

будинку за адресою вул.Незалежності, 57. 

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

16.Про внесення змін до рішень сесії міської ради та положення про комітет з 

конкурсних торгів при Хорольській міській раді. 

Доповідає: Захарова Т.В. – начальник відділу соціально-економічного та 

стратегічного розвитку міста. 

17. Про внесення змін до складу виконкому. 

Доповідає: Волошин С.М. – міський голова 

18.Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського 

голови, прийнятих у міжсесійний період. 

Доповідає: Іванютенко Н.М. – секретар виконкому. 

19.Земельні питання. 

Доповідають: спеціалісти відділу містобудування, архітектури та земельних 

відносин. 

ІІІ. 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  

позачергової сесії міської ради та висвітлити зміст даного розпорядження на 

офіційному сайті міста. 

ІV.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради.  
 

 

 

 

 Міський голова                                                                          С.М.Волошин 


