
 
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2016 року                                                                                   № 5 

Про  затвердження плану  роботи  

виконавчого комітету міської ради  

на І півріччя 2016 року 

 

Розглянувши пропозиції відділів міської ради на виконання власних  і 

делегованих повноважень  та відповідно до статті 53  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Затвердити план роботи міськвиконкому на І півріччя 2016 року (додається). 

 

 

 

Міський голова                                                                    В. І. Колісніченко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                 Додаток до рішення  

                                                                                                                                                                  виконавчого комітету міської  ради

                                            від 20.01.2016р.  № 5 

ПЛАН 

роботи виконавчого комітету міської ради на перше півріччя 2016 року (крім поточних) 

І.Питання на засідання виконавчого комітету 

№ 

п\п 
Назва питання 

Відповідальні за 

підготовку 
Готує питання Доповідає 

Термін подачі 

проекту 

рішення 

Дата засідання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Січень 

Засідання виконавчого комітету  

1.  Про підсумки роботи  із зверненнями громадян у 

2015 році 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

19.01.2016 20.01.2016 

2.  Про рогляд подання директора коммунального закладу  

« Спортивний  комплекс    м. Гребінка» щодо 

придбання твердого палива 

 

Лисогор В.М – 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Копилов Ю.П.- 

директор 

комунального 

закладу  

«Спортивний 

комплекс 

м.Гребінка» 

Копилов Ю.П.- 

директор 

комунального 

закладу 

«Спортивний 

комплекс 

м.Гребінка» 

19.01.2016 

 

 

19.01.2016 

20.01.2016 

 

 

20.01.2016 

3.   Про план роботи виконавчого комітету міської ради на 

2016 рік 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

19.01.2016 20.01.2016 

4.  Про затвердження титульного списку на капітальний 

ремонт комунальних будинків на 2016 рік  

Зінченко В.М. 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

19.01.2016 20.01.2016 

 
 

 



5. Про розгляд заяви  Ічанського Р.Ю.   Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

19.01.2016 20.01.2016 

6. Про виконання заходів щодо запобігання і протидії 

корупції в 2015 році та затвердження відповідних 

заходів на 2016 рік. 

 

 

Цапенко Л.В 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 19.01.2016 20..01.2016 

 7. Про  надання службового житла працівнику 

виробничого підрозділу « Гребінківське будівельно – 

монтажне експлуатаційне управління»      Фуркалу М.І. 

ЛазоренкоТ.Ф.- 

начальник 

відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

ЛазоренкоТ.Ф.- 

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

ЛазоренкоТ.Ф.- 

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

19.01.2016 20.01.2016 

8. Про надання дозволу Гаращенко М.П. на                

дарування  належної  йому 2/5 частини  

житлового будинку та Гавриленко В.І. на 

 дарування належної їй 3/5 частини житлового будинку                                        

 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 
19.01.2016 20.01.2016 

9. Про присвоєння поштової адреси Зінченко В.М. 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

 

19.01.2016 

 

20.01.2016 

10. Про виконання Закону України « Про захист тварин від 

жорстокого поводження» 

 

Зінченко В.М. 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

 

19.01.2016 

 

20.01.2016 



11. Про  реєстрацію квартирного обліку працівників 

виробничого підрозділу « Пасажирське  вагоне депо 

Гребінка» регіональної філії « Південна залізниця» , 

взятих на облік за місцем роботи для одержання житла 

 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 19.01.2016 20.01.2016 

12. Про внесення змін і доповнень до міської Програми про  

організацію оплачуваних громадських робіт, 

затвердженої рішенням 2 сесії 7 скликання  

(позачергової) 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

19.01.2016 20.01.2016 

13. 

 

 

 

 

Про передачу основного інвентаря Гребінківському 

комбінату комунальних підприємств 

 

 

 

 

Ічанська З.М.- 

провідний 

спеціаліст 

відділу 

фінансово- 

господарського 

забезпечення 

Черненкова І.В. – 

начальник відділу 

фінансово- 

господарського 

забезпечення, 

головний 

бухгалтер 

 

Черненкова І.В. – 

начальник відділу 

фінансово- 

господарського 

забезпечення, 

головний 

бухгалтер 

 

19.01.2016 20.01.2016 

14. 

 

 

Про реєстрацію Колективного договору , укладеного 

між адміністрацією  та трудовим колективом 

Гребінківської міської  ради на 2016-2018 роки.  

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконкому 19.01.2016 20.01.2016 

15. Про розгляд заяви Арзуманян С.Х.  Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

19.01.2016 20.01.2016 



16. 

 

Про розгляд заяви Тихончук М.П. 

 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

19.01.2016 

 

20.01.2016 

 

17. Про зняття з квартирного обліку прокурора Лубенської 

місцевої прокуратури Компанійця М.А. 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

19.01..2016 20.01.2016 

18. 

 

 

Про зняття з квартирного обліку прокурора Лубенської 

місцевої прокуратури Замулка С.А. 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

22.02.2016 20.01.2016 

19. 

 

 

Про  внесення змін  до рішення  виконавчого комітету 

міської ради від 08.07.2015 року № 117          «Про 

створення громадської комісії з житлових питань» 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

19.01.2016 

 

20.01.2016 

 

20. 

 

Про призначення помічником Мороз Є. М. Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В- 

секретар  міської 

ради 19.01.2016 20.01.2016 

 

 

 

 
Лютий 

засідання виконавчого комітету 



1. 

 

 

 

 

Про погодження режиму роботи торгівельних 

закладів і установ за погодженням з власниками 

 

 

 

 

Лазоренко Т.Ф.- 

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

Лазоренко Т.Ф.- 

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних відносин 

 

 

ЛазоренкоТ.Ф.- 

начальник 

відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

22.02.2016 25.02.2016 

Березень 

засідання виконавчого комітету 

1. Про підсумки роботи ЖКГ в осінньо-зимовий період 

2015-2016 року 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М.- 

заступник міського 

голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського 

голови 

21.03.2016 24.03.2016 

2. Про проведення двомісячника озеленення, чистоти  

та благоустрою м. Гребінка 

Цапенко Л.В. – 

секретар міської 

ради 

Цапенко Л.В. – 

секретар міської ради 

Цапенко Л.В. – 

секретар 

міської ради 

21.03.2016 24.03.2016 

3. 

 

 

 

 

Про хід виконання Програми соціально- 

економічного розвитку м. Гребінка  

 

 

 

Лазоренко Т.Ф. -

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

Лазоренко Т.Ф. -

начальник відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних відносин 

 

ЛазоренкоТ.Ф. 

-начальник 

відділу 

соціально- 

економічного 

розвитку та 

земельних 

відносин 

21.03.2016 

 

24.03.2016 

 



4. 
Про стан роботи із зверненнями громадян та 

виконавську дисципліну у виконкомі міської ради 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

21.03.2016 24.03.2016 

Квітень 

засідання виконавчого комітету 

1. Про затвердження заходів щодо підготовки закладів 

і установ міської ради до роботи в осінньо-зимовий 

період експлуатації 2016 –2017 року 

 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

Зінченко В.М. – 

заступник міського 

голови 

Зінченко В.М. 

– заступник 

міського 

голови 

20.04.2016 21.04.2016 

2. Про заходи щодо відзначення 30-ої  річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.-

секретар 

виконавчого 

комітету 

ЛисогорВ.М.-

секретар 

виконавчого 

комітету 

20.04.2016 21.04.2016 

3. 

 

Про заходи щодо відзначення Дня  Перемоги 

 

Цапенко Л.В. 

секретар  міської 

ради 

Цапенко Л.В. 

секретар  міської 

ради 

ЦапенкоЛ.В. 

секретар  

міської ради 

20.04.2016 
21.04.2016 

Травень 

засідання виконавчого комітету 

1. Про хід виконання заходів щодо капітального 

ремонту об’єктів, запланованих у 2016 році  

 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М.- 

заступник міського 

голови 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського 

голови 

23.05.2016 26.05.2016 



2. 

 

 

Про стан виконання заходів  щодо підготовки 

об’єктів житлово-комунального господарства та 

соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 

2016-2017 рр. 

 

Зінченко В.М. – 

заступник 

міського голови 

 

Зінченко В.М. – 

заступник міського 

голови 

 

Зінченко В.М. 

– заступник 

міського 

голови 
23.05.2016 26.05.2106 

 

3. 
Про хід виконання міської Програми соціального 

захисту окремих незахищених категорій населення 

міста на 2016 рік 

 

Цапенко Л.В.-

секретар міської 

ради 

 

Цапенко Л.В.-

секретар міської ради 

 

Цапенко Л.В.-

секретар 

міської ради 
23.05.2016 26.05.2016 

Червень 

засідання виконавчого комітету 

1. 

 

Про хід виконання програми підтримки 

військовослужбовців, які проходять службу в зоні 

антитерористичної операції  та членів їх сімей 

Цапенко Л.В. – 

секретар міської 

ради 

Цапенко Л.В. – 

секретар міської ради 

Цапенко Л.В. – 

секретар 

міської ради 
20.06.2016 23.06.2016 

2.  

 

Документи вищестоящих органів, що розглядаються 

в порядку контролю і перевірки виконання 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар виконавчого 

комітету 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

20.06.2016 23.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Щомісячно (при наявності звернень) 

№ 

п\п 
Назва питання 

Відповідальні 

за підготовку 

Готує 

питання 
Доповідає 

Дата засідання виконавчого 

комітету міської ради 

1.  Про оренду об’єктів комунальної власності  територіальної 

громади м. Гребінка 

Зінченко В.М.- 

заступник 

міського 

голови 

ЗінченкоВ.М.

- заступник 

міського 

голови 

ЗінченкоВ.М.

- заступник 

міського 

голови 

23.05.2016 

2.  Про надання дозволу на перепланування та переобладнання 

житлових та нежитлових  приміщень в будинках  житлового та 

громадського  призначення зі зміною та без зміни 

функціонального призначення, фасаду будинку 

Лисогор В.М.- 

секретар 

виконавчого 

комітету 

ЗінченкоВ.М.

- заступник 

міського 

голови 

ЗінченкоВ.М.

- заступник 

міського 

голови 

 

21.01.2016 

3 Про розгляд питань органу опіки та піклування  Цапенко Л.В.-

секретар 

міської ради 

Цапенко Л.В.-

секретар 

міської ради 

Цапенко Л.В.-

секретар 

міської ради 
23.03.2016 

4. Про надання дозволів на укладення правочинів  щодо житла 

(майна), право власності на яке або право користування яким 

мають діти  

ЦапенкоЛ.В.- 

секретар 

міської ради 

ЦапенкоЛВ.- 

секретар 

міської ради 

ЦапенкоЛ.В.- 

секретар 

міської ради 

25.04.2016 

 

ІІ. Перелік питань, які розглядатимуться на нарадах в порядку контролю за їх виконанням у секретаря  (керуючого 

справами) виконавчого комітету міської ради  Лисогор В.М. 
1.  Закон України « Про звернення громадян» Про  розгляд звернень громадян виконавчого комітету міської ради щоквартально 

2.  Закон України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Про виконавську дисципліну у виконавчих органах міської ради та комунальних 

підприємствах  

січень  

3.   Закон України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Про підготовку та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами 

місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань в 2015 році 

січень-лютий 



4.  Закон України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Про стан роботи з кадрами виконавчого комітету Гребінківської міської ради січень-квітень 

5.  Закон України «Про Державний реєстр 

виборців» зі змінами від 17 вересня 2013 

року №2536-VII (ст.22)  

Про виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання лютий 

6.  Закон України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Про забезпечення подання у встановлений термін  посадовими особами місцевого 

самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2015 рік 

березень 

  

ІІІ. Перелік законодавчих актів, виконання яких знаходиться на контролі і стали підставою для планування роботи 

міськвиконкому. 
            Конституція України ; 

Бюджетний кодекс України; 
Податковий кодекс України 

Закони України 

Про регулювання містобудівної діяльності; 

Про звернення громадян; 

             Про доступ до публічної інформації ; 

Про місцеве самоврядування в Україні; 

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

                                                

ІV. Перелік державних, релігійних, професійних свят та днів 

 

№ 
Дата 

проведення 
Назва заходів 

1.  

 

1 січня  Новий рік  

2.  7 січня Різдво Христове 

3.  19 січня Богоявлення Господнє (Водохреще) 



4.  22 січня  День соборності України 

5.  27 січня  Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 

6.  29 січня День пам'яті героїв Крут.  

7.  15 лютого Стрітення Господнє.  

8.  20 лютого День Героїв Небесної Сотні 

9.  21 лютого Міжнародний день рідної мови 

10.  8 березня Міжнародний жіночий день 

11.  12 березня День землевпорядника 

12.  18 березня День працівника податкової та митної справи України 

13.  20 березня День працівників житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

14.  25 березня День Служби безпеки України 

15.  26 березня День Національної гвардії України 

16.  27 березня Міжнародний день театру 

17.  7 квітня  Благовіщення пресвятої Богородиці 

18.  7 квітня  Всесвітній день здоров'я 

19.  16 квітня День довкілля 

20.  17 квітня День пожежної охорони 

21.  18 квітня День пам'яток історії і культури 

22.  23 квітня Всесвітній день книг і авторського права 

23.  24 квітня Вербна неділя 

24.  24 квітня Всесвітній день поріднених міст 

25.  26 квітня День Чорнобильської трагедії 

26.  28 квітня Всесвітній день охорони праці 

27.  1 травня  Воскресіння Христове 

28.  1-2 травня День міжнародної солідарності трудящих 

29.  7 травня День міста 

30.  8 травня День матері. День пам’яті та примирення 

31.  9 травня День Перемоги 

32.  15 травня Міжнародний день сімей 

33.  18 травня Міжнародний день музеїв 

34.  20 травня  День банківських працівників  



35.  21 травня День Європи в Україні 

36.  22 травня День героїв 

37.  28 травня День прикордонника 

38.  28 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження  

39.  29 травня День працівників хімічної галузі 

40.  1 червня  Міжнародний день захисту дітей 

41.  5 червня Всесвітній день довкілля 

42.  6 червня День журналіста 

43.  12 червня День працівників легкої промисловості 

44.  19 червня Святої Трійці 

45.  19 червня День медичного працівника 

46.  22 червня День скорботи  і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 

47.  26 червня День молоді 

48.  28 червня День Конституції України 

 

 

 

Секретар  виконавчого комітету міської ради      В. М. Лисогор 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


