
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29  березня 2016 року 

  

Про затвердження спільної Програми 

підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Центр надання послуг 

та консультацій» Гребінківської районної 

ради на 2016 рік 

 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішення другої сесії Гребінківської районної ради 

сьомого скликання від 24 лютого 2016 року, врахувавши висновки та 

рекомендації спільного засідання виконавчого комітету та постійних комісій 

міської ради, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити спільну Програму комунального підприємства «Центр 

надання послуг та консультацій» Гребінківської районної ради на 2016 рік. 

  

2. . Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування та 

інформаційного забезпечення (Карпович С.П.). 

 

  

             

Міський голова                                                          В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Рішення 4 сесії Гребінківської 

міської ради від 29.03.2016 

 

 

 

 ПАСПОРТ 

Спільної програми підтримки та розвитку Комунального підприємства 

«Центр надання послуг та консультацій» Гребінківської районної ради на 

2016 рік 

 
1. Програма затверджена рішенням міської 

ради 

   

2. Ініціатор розроблення програми Гребінківська районна рада, Гребінківська 

райдержадміністрація, виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради 

3. Розробник програми Гребінківська РДА 

4. Співрозробники програми Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради, сільські ради Гребінківського району та 

районна рада 

5. Відповідальний виконавець програми Комунальне підприємство «Центр надання 

послуг та консультацій» Гребінківської 

районної ради 

 

6. 

 

Учасники програми Комунальне підприємство Центр надання 

послуг та консультацій» Гребінківської 

районної ради, виконавчий комітет міської 

ради, сільські ради, районна рада 

7. Термін реалізації програми 2016 рік 

8. Обсяг фінансування програми з бюджету 

міста 

40 тис. грн. 

 

І.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма  

 

Комунальне підприємство «Центр надання послуг та консультацій» 

Гребінківської районної ради (надалі-комунальне підприємство) створене для 

здійснення господарської діяльності для задоволення потреб фізичних і 

юридичних осіб в послугах, пов’язаних з наданням консультацій, 

підготовкою, оформленням документів та проведенням державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі-реєстрації прав), 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі - реєстрації 

бізнесу) (надання супутніх з вказаною діяльністю послуг) та з метою 

отримання прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

Комунальне підприємство є юридичною особою, яке утворюється за 



рахунок коштів місцевих бюджетів прямо підпорядковується районній раді. 

 

Комунальне підприємство здійснює свою діяльність на основі та 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, 

інших нормативних актів та статуту. 

 

2. Визначення мети та основних завдань Програми 

Спільну програму підтримки та розвитку Комунального господарства 

«Центр надання послуг та консультацій» Гребінківської районної ради на 

2016 рік розроблено з метою створення належних умов для адміністративних 

послуг з реєстрації прав та бізнесу, поліпшення фінансового та матеріально-

технічного стану комунального підприємства. 

Основними завданнями Програми є: 

Створення матеріально-технічної бази комунального підприємства для 

створення умов гарантованого надання адміністративних послуг з реєстрації 

прав та бізнесу; 

Забезпечення  охорони документів шляхом дотримання режиму 

зберігання документів відповідно до встановлених нормативних вимог; 

Забезпечення обліку реєстраційних та облікових справ, що формуються 

та передаються до відповідного архіву. 

 

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування 

Виконання спільної програми передбачає зміцнення матеріально-

технічної бази комунального підприємства. 

Виконавцями програми є Комунальне підприємство, виконавчий 

комітет міської ради, сільські ради, районна рада. 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» за рахунок коштів районного бюджету, бюджету сіл, бюджету міста. 

Обсяг фінансування спільної програми з бюджету міста становить 

40000грн. Кошти спрямовуються на виконання  мети та основних завдань 

програми. 

Програма розрахована на 1 рік. 

 

4. Координація та контроль за ходом виконання програми. 

Орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та 

контролює її виконання – районна рада. Безпосередній контроль за 

виконанням заходів програми здійснює відповідальний виконавець – керівник 

комунального підприємства. 

Звіт комунального підприємства про виконання Програми заслухати  

під час звіту одержувачів бюджетних коштів на реалізацію міських програм.  

Міський голова       В.Колісніченко 


