
 
ХОРОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

13 вересня 2021 року                     м. Хорол                                           №238-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 21.09.2021 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:  

1) Про підготовку комунальних підприємств Хорольської міської 

територіальної громади до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2021-

2022 років. 

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

діяльності виконавчих органів виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

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. 

3) Про підготовку закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. 

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

Хорольської міської ради. 

4) Про затвердження фактичної мережі закладів освіти на 2021-2022 

навчальний рік Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської 

області. 

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

Хорольської міської ради. 

5) Про зняття з обліку безхазяйного нерухомого майна. 
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Доповідає: Бибик В.В. – начальник відділу правового забезпечення та 

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

6) Про визначення способу участі батька у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею. 

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради.  

7) Про виведення з сім’ї патронатного вихователя Кириленко Л.М. 

неповнолітнього Мойсюка Д.О. 

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

8) Про надання дозволу Олексієнко Людмилі Сергіївні на укладення 

договору дарування.  

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

9) Про надання дозволу Покасу Василю Миколайовичу на укладення 

договору дарування.   

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

10) Про надання дозволу Сайну Сергію Федоровичу, Сайно Тетяні 

Миколаївні, Сайно Максиму Сергійовичу на укладення договору дарування. 

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         11) Про надання дозволу Тур Ніні Василівні на укладення договору 

дарування. 

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

        12) Про визначення способу участі батька у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею. 

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

виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

         13) Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Гребінника 

К.А., гр. Дудки А.В., гр. Іваненко А.В., гр. Іваненко І.О. 

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

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

14) Про впорядкування адреси об’єкту нерухомого майна гр. Якименко 

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

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

15) Про надання дозволу на встановлення пам’ятного знаку. 

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

архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету Хорольської 

міської ради. 

16) Про повідомну реєстрацію колективного трудового договору між 

адміністрацією Хорольського центру дитячої та юнацької творчості 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області та радою 

трудового колективу на 2021-2023 роки. 

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

утримання персоналу виконавчого комітету Хорольської міської ради. 

17) 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 

 


