
    

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

18 листопада  2016  року                                                                             № 259 

 

Про скликання 9-ї сесії Гребінківської 

міської ради VІІ-го скликання                        

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати 9-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 29 

листопада 2016 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 35). 

ІІ. На засідання 9-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

винести питання: 

1.Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджета міста. 

2.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до міської Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2016 рік та відповідно до міської 

Програми підтримки військовослужбовців,  які проходять службу в зоні АТО та 

членів сімей на 2016 рік.  

3.Про виконання бюджету міста за 10 місяців 2016 року. 

4. Про внесення змін до міських програм та кошторису витрат. 

5. Про внесення змін до міської Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2016 рік. 

6. Про затвердження Програми зовнішнього освітлення м. Гребінки на 2017-

2020 роки 

7. Про надання згоди на встановлення активної перманентної референтної 

станції ГНСС 

8. Про  погодження заяви про наміри розробки матеріалів оцінки впливів на 

навколишнє природнє середовище. 

9. Про скасування рішення  6 сесії 7 скликання від 08.07.2016 «Про дотримання 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про 

граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів. Іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних 

телефонів». 

10.Про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. 

11.Про  визнання  рішення 22-ї сесії Гребінківської міської ради 6 скликання від 

16 квітня 2014 року «Про затвердження заходів щодо економного та 

раціонального використання бюджетних коштів Гребінківської міської ради» 

таким, що втратило чинність.  

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



земельних відносин. 

13. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб у м. Гребінка на 2017 рік». 

14. Про стан виконання рішення 8-ї сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 13.10.2016 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання 

територіальних громад».  

15.Різне. 

ІІІ. На засідання 9-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

запросити голову райдержадміністрації, голову районної ради, заступника 

міського голови, керівників відділів та спеціалістів міської ради, членів 

виконкому міської ради, засоби масової інформації.        

 

 Міський голова                                                                  В. Колісніченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


