
          

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
РІШЕННЯ 

23  грудня 2016 року 
 Про додаткову угоду до Договору 

 про співробітництво територіальних 
 громад в частині делегування виконання завдань  

(у сфері ведення  Реєстру територіальних громад) 
Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 5-8  Закону України «Про співробітництво територіальних громад», 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг», рішення 3-ї сесії Гребінківської  ради 7 скликання від 19 
лютого 2016 року  «Про здійснення повноважень щодо ведення реєстру 

територіальних громад», рішення 4-ї сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 
«Про Договір про співробітництво територіальних  громад в частині делегування 

виконання завдань (у сфері ведення  Реєстру територіальних громад) та затвердження 
Стандарту надання послуги з реєстрації місця проживання громадян», врахувавши 

висновки та рекомендації спільного засідання виконавчого комітету та постійних 
комісій міської ради, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Схвалити додаткову угоду до Договір про співробітництво територіальних 

громад в частині делегування виконання завдань (у сфері ведення  Реєстру 
територіальних громад) (додається). 

2. Уповноважити міського голову Колісніченка В.І. підписати додаткову угоду до 
Договору  про співробітництво територіальних громад в частині делегування 
виконання завдань (у сфері ведення  Реєстру територіальних громад) з 16 

сільськими радами Гребінківського району. 
3. Кошти з міського бюджету в сумі 100 тис. грн. направити на капітальні 

видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування 
тощо), а також кошти з міського бюджету в сумі 17369 направити на поточні 

витрати (оплата праці, придбання товарно-матеріальних цінностей, оплату 
послуг,  енергоносіїв, інше) для забезпечення роботи окремого структурного 

підрозділу міськвиконкому – відділу ведення Реєстру територіальних громад 
та реєстрації місця проживання громадян. 

 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань законності, правопорядку, захисту прав людини, найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що 
розміщені на території Гребінківської міської ради (Ніколаєнко Р.В.). 

    
 Міський голова                                                          В. Колісніченко 



 ДОДАТКОВА УГОДА 
ДО ДОГОВОРУ 

Про співробітництво територіальних громад в частині делегування виконання 
завдань 

(у сфері ведення Реєстру територіальних громад) 
від 31.03.2016 

(зареєстрований Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово -
комунального господарства 12.04.2016 № 36) 

м. Гребінка        « __» _______ 201_ року 
Територіальна громада міста Гребінка через Гребінківську міську раду в особі 

міського голови Колісніченка Віталія Івановича, яка іменується Сторона-1, 
територіальна громада  Березівської сільської ради через Березівську сільську раду в 

особі Березівського сільського голови Сергієнко Алли Володимирівни, яка іменується 
Сторона - 2, територіальна громада  Григорівської сільської ради через Григорівську 

сільську раду в особі Григорівського сільського голови Галахова Костянтина 
Миколайовича, яка  іменується Сторона – 3, територіальна громада Короваївської 
сільської ради через Короваївську сільську раду в особі Короваївського  сільського 

голови Кокозія Сергія Михайловича, яка іменується Сторона – 4, територіальна 
громада Кулажинської сільської ради через Кулажинську сільську раду в особі 

Кулажинського сільського голови Безуглої Людмили Василівни, яка  іменується 
Сторона – 5, територіальна громада Майорщинської сільської ради через 

Майорщинську сільську раду в особі Майорщинського сільського голови Козака Юрія 
Васильовича, яка  іменується Сторона – 6, територіальна громада Мар’янівської 

сільської ради через Мар’янівську  сільську раду в особі Мар’янівського сільського 
голови Малярика Івана Петровича, яка  іменується Сторона – 7, територіальна громада 

Наталівської сільської ради через Наталівську сільську раду в особі Наталівського 
сільського голови Худолія Бориса Петровича, яка іменується Сторона – 8, 

територіальна громада Овсюківської сільської ради через Овсюківську сільську раду в 
особі Овсюківського сільського голови Блищик Людмили Іванівни, яка  іменується 
Сторона – 9, територіальна громада Олександрівської сільської ради через 

Олександрівську сільську раду в особі Олександрівського сільського голови Кошеля 
Валерія Дмитровича, яка іменується Сторона – 10, територіальна громада Рудківської 

сільської ради через Рудківську сільську раду в особі Рудківського сільського голови 
Даценка Василя Антоновича, яка  іменується Сторона – 11, територіальна громада 

Сербинівської сільської ради через Сербинівську  сільську раду в особі Сербинівського 
сільського голови Сергієнка Володимира Миколайовича, яка іменується Сторона – 12, 

територіальна громада Слободо – Петрівської сільської ради через Слободо - 
Петрівську сільську раду в особі Слободо – Петрівського сільського голови Зінченка 

Андрія Васильовича, яка іменується Сторона – 13, територіальна громада 
Стукалівської  сільської ради через Стукалівську сільську раду в особі Стукалівського 

сільського голови Бичового Володимира Павловича, яка іменується Сторона – 14, 
територіальна громада Тарасівської сільської ради через Тарасівську сільську раду в 

особі Тарасівського сільського голови Савченка Сергія Миколайовича, яка  іменується 
Сторона – 15, територіальна громада Тополівської сільської ради через Тополівську 
сільську раду в особі Тополівського сільського голови Лученка Володимира 

Олексійовича, яка  іменується Сторона – 16, територіальна громада Ульянівської 
сільської ради через Ульянівську сільську раду в особі Ульянівського сільського голови 



Кальченка Сергія Івановича, яка  іменується Сторона – 17, а разом іменуються 
Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цю додаткову угоду від  «__» ______   

____ року про таке: 
1.Відповідно до ДОГОВОРУ Про співробітництво територіальних громад в 

частині делегування виконання завдань (у сфері ведення Реєстру територіальних 
громад) від 31.03.2016 року (зареєстрований Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства 12.04.2016 № 36), – надалі 
Договору, розділу 3. Вимоги до виконання делегованих завдань, їх фінансування та 

звітування, пункту 3.3. «Обсяг коштів місцевих бюджетів Сторони-1 для виконання 
завдань, передбачених у пункті 2.1. цього Договору,визначається щорічно в 

пропорційних межах залежності від кількості жителів та потреб необхідних для 
забезпечення роботи окремого підрозділу, який буде здійснювати завдання визначені в 

п. 2.1. цього Договору» передбачити на 2017 рік розрахунок коштів місцевих бюджетів 
необхідних на реалізацію Договору в сумі  419533 грн., з урахуванням залишку 

(невикористаних) коштів передбачених на 2016 рік по Договору в сумі  160185 грн. 
(згідно додатку) . 

2. Дана додаткова угода поширює свою дію на відносини, що склалися між 

сторонами і діє протягом дії Договору (з 31.03.2016 року по 31.03.2021 року). 
3. Решта умов Договору залишаються незмінними до виконання сторонами. Дана 

додаткова угода складена в  _____примірниках, по одному для кожної із сторін, які 
мають однакову юридичну силу. 

 4. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін 

Сторона 1   Сторона 2   Сторона 3 

Гребінківська міська рада Березівська сільська рада Григорівська сільська рада 
Юридична адреса:  Юридична адреса:  Юридична адреса: 
м.Гребінка   с.Березівка   с.Григорівка 

вул.Ярослава Мудрого,35 вул. Перемоги, 28  вул. Миру, 63 
р/р 35416004031103  р/р 31421000500092  р/р 31420000500093 

код 13956272   код 13956409   код 13956355 
мфо 831019 ГУ ДКСУ у  мфо 831019 ГУ ДКСУ у мфо 831019 ГУ ДКСУ у 
Полтавській області  Полтавській області  Полтавській області 

_____________  _____________  ______________ 
 Колісніченко В.І.  Сергієнко А.В.  Галахов К.М. 

 
 

Сторона 4     Сторона 5     Сторона 6 

Короваївська сільська рада Кулажинська сільська рада Майорщинськасільська рада 
Юридична адреса:    Юридична адреса:    Юридична адреса: 

с.Короваї    с.Кулажинці   с.Майорщина 
вул. Перемоги, 30  вул. Шкільна, 14б  пров. 1 Травня, 15 
р/р 31429000500094  р/р 31428000500095  р/р 31427000500096 

код 13956415   код 21053354   код 13956390 
мфо 831019 ГУ ДКСУ у    мфо 831019 ГУ ДКСУ у   мфо 831019 ГУ ДКСУ у 

Полтавській області    Полтавській області   Полтавській області 
_____________  ____________  _______________ 
  Кокозій С.М.   Безугла Л.В.    Козак Ю.В. 

 
 

 
 
 

 



Сторона 7   Сторона 8   Сторона 9 
Мар’янівська сільська рада Наталівська сільська рада Овсюківська сільська рада 

Юридична адреса:  Юридична адреса:  Юридична адреса: 
с.Мар’янівка   с.Олексіївка   с.Овсюки 

вул. Гребінки, 25б  вул. Броваря, 77  вул. Миру, 46 
р/р 31426000500097  р/р 31425000500098  р/р 31424000500099 
код 22526748   код 13956289   код 13956384 

мфо 831019 ГУ ДКСУ у  мфо 831019 ГУ ДКСУ у мфо 831019 ГУ ДКСУ у 
Полтавській області  Полтавській області  Полтавській області 

_____________  _____________  _____________ 
  Малярик І.П.   Худолій Б.П.   Блищик Л.І. 
 

 
Сторона 10   Сторона 11   Сторона 12 

Олександрівська сільська Рудківська сільська рада Сербинівська сільська рада 
рада 
Юридична адреса:  Юридична адреса:  Юридична адреса: 

с.Олександрівка  с.Рудка   с.Сербинівка 
вул. Свободи, 19  вул. Набережна, 6  вул. Козацька, 2б 

р/р 31422000500091  р/р 31420000500101  р/р 31421000500100 
код 13956421   код 13956266   код 13956438 
мфо 831019 ГУ ДКСУ у  мфо 831019 ГУ ДКСУ у мфо 831019 ГУ ДКСУ у 

Полтавській області  Полтавській області  Полтавській області 
_____________  _____________  _____________ 

  Кошель В.Д.   Даценко В.А.   Сергієнко В.М. 
 
 

Сторона 13   Сторона 14   Сторона 15 
Слободо – Петрівська Стукалівська сільська рада Тарасівська сільська рада 

сільська рада 
Юридична адреса:  Юридична адреса:  Юридична адреса: 
с.Слободо-Петрівка  с.Стукалівка   с.Тарасівка 

вул.Перемоги, 83а  вул.Миру, 16   вул.Центральна, 1б 
р/р 31429000500102  р/р 31428000500103  р/р 31427000500104 

код 13956378   код 22526725   код 13956332 
мфо 831019 ГУ ДКСУ у  мфо 831019 ГУ ДКСУ у мфо 831019 ГУ ДКСУ у 
Полтавській області  Полтавській області  Полтавській області 

_____________  _____________  _____________ 
 Зінченко А.В.  Бичовий В.П.   Савченко С.М. 

 
 
 

Сторона 16   Сторона 17 
Тополівська сільська рада Почаївська сільська рада 

Юридична адреса:  Юридична адреса: 
с.Тополеве   с.Ульянівка 
вул.Тімірязєва, 39  вул. Лесі Українки, 31 

р/р 31426000500105  р/р 31425000500106 
код 13956361   код 13956349 

мфо 831019 ГУ ДКСУ у  мфо 831019 ГУ ДКСУ у  
Полтавській області  Полтавській області   

_____________  _____________       

 Лученко В.О.   Кальченко С.І  
 

 



 
Додаток 1 

до додатної угоди 
 

 

Розрахунок коштів місцевих бюджетів необхідних на 2017 рік для забезпечення роботи 
окремого структурного підрозділу міськвиконкому, який буде здійснювати завдання 

зазначені в п. 2.1. цього Договору 
 

 Розрахунок проведено у відповідності до потреб – 419533 грн., з урахуванням  
залишку (невикористаних) коштів передбачених на 2016 рік по Договору, для 

забезпечення роботи  окремого структурного підрозділу міськвиконкому, який 
здійснює завдання зазначені в п. 2.1. цього Договору, забезпечення підключення до 

ЄДДР, та системи захисту  придбання необхідної оргтехніки тощо, системи захисту 
для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання перебування фізичних осіб, 

оплати праці працівників підрозділу, та в пропорційних межах в залежності від 
кількості жителів кожної територіальної громади. 

259 348 : 22 552 = 11,50 грн. на 1 особу 
 

№п/п Міська, сільські ради Усього 

населення 

Обсяг фінансування 

(грн.) 

1. Гребінківська м/р 10206 117369 

2. Березівська с/р 762 8763 

3. Григорівська с/р 401 4612 

4. Короваївська с/р 914 10511 

5. Кулажинська с/р 414 4761 

6. Майорщинська с/р 1279 14709 

7. Мар’янівська с/р 542 6233 

8. Наталівська с/р 520 5980 

9. Овсюківська с/р 1002 11523 

10. Олександрівська с/р 639 7349 



11. Рудківська с/р 640 7360 

12. Сербинівська с/р 714 8211 

13. Слободо-Петрівська с/р 1304 14996 

14. Стукалівська с/р 337 3875 

15. Тарасівська с/р 787 9050 

16. Тополівська с/р 1059 12178 

17. Почаївська с/р 1032 11868 

 ВСЬОГО 22 552 259348 

 
 Кошти в сумі 428481грн. направити: 

  На поточні витрати ( оплата праці, придбання товарно-матеріальних 
цінностей, оплата послуг, енергоносіїв, інше) – в сумі 299404 грн. 

  На капітальні витрати (придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування) в сумі 129077 грн. 

 
Міський голова        В. Колісніченко    

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

        
 

 
 


