
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

14 березня 2022 року                  м. Хорол                                           №57-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 16.03.2022 року о 14:00 за адресою: м. Хорол, 

вул. Незалежності, 78а. 
 

2. На порядок денний виконавчого комітету Хорольської міської ради 

восьмого скликання винести наступні питання:  

2.1. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань формування 

пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим 

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. 

     2.2. Про безоплатне надання соціальних послуг Центром соціальних 

служб Хорольської міської ради. 

     Доповідає: Бровко Н.О. – директор Центру соціальних служб Хорольської 

міської ради. 

     2.3. Про зняття з квартирного обліку дитини-сироти Андрейчук О.С. 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. 
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      2.4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради №412 від 21 грудня 2021 року. 

      Доповідає: Штейнберг І.О. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Хорольської міської ради. 

      2.5. 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. 

      2.6. Про надання дозволу Чишку Володимиру Володимировичу на 

укладення договорів дарування земельних ділянок. 

         Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

      2.7. Про надання дозволу Чишку Івану Володимировичу на укладення 

договорів дарування земельних ділянок. 

           Доповідає: Гавриленко Н.В. – начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

          2.8. 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. 

 

 

 

Міський голова                                                                          Сергій ВОЛОШИН 


