
                      

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

         19 червня  2015 року                                                                               №   116                                                                          
 

 

           Про скликання 30-ї сесії Гребінківської 

         міської ради VI скликання 
 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”: 

I. Скликати 30-у сесію Гребінківської міської ради VI скликання 09 липня            

2015 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. 50  років Жовтня, 35). 

II. На засідання 30-ї сесії Гребінківської міської ради VI скликання внести 

питання: 

1.  Про хід і результати виконання бюджету міста за  I півріччя 2015 року. 

2   Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за I півріччя 2015 року. 

3.  Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджету міста. 

4.  Про затвердження розпорядження міського голови  про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2015 рік. 

5.  Про затвердження розпоряджень міського голови  про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської Програми підтримки військовослужбовців, які 

проходять службу в зоні АТО та членів їх сімей на 2015 рік. 

6.  Про внесення змін до бюджету міста на 2015 рік. 

7.  Про встановлення місцевих податків і зборів на території міста Гребінка на  

     2016  рік. 

8.  Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб  з 01.01. 2016 року 

9.  Про  встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки на 2016 рік. 

10.  Про встановлення ставок туристичного збору на 2016 рік. 

11.  Про визначення податкових агентів щодо справляння туристичного збору на 

території міста Гребінка на 2016 рік     

12.  Про встановлення ставок акцизного податку на 2016 рік. 

13.  Про встановлення ставок транспортного податку на 2016 рік. 

14.  Про розгляд звернень громадян, підприємств, організацій та установ щодо 

земельних відносин. 

15.  Про інформацію начальника ДАІ  Гребінківського РВ УМВС України в 

Полтавській області щодо організації заходів безпеки дорожнього руху на території 

міста Гребінка. 

16. Різне. 



 

 

III. На засідання 30-ї сесію Гребінківської міської ради VI скликання запросити  

голову райдержадміністрації, голову районної ради,  заступників міського голови,  

керівників відділів та спеціалістів міської ради,  членів виконкому міської ради, 

засоби масової інформації, представника Лубенської ОДПІ,  начальника ДАІ 

Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області. 

 

 

 

      
 

                          Міський голова                                          Ф.Г. Мілевський                             

 

                                                 


