
  

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

06 травня  2016  року                                                                                       № 106 

Про скликання 5-ї сесії Гребінківської 

міської ради VІІ-го скликання 

                        

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати 5-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 18 

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

Мудрого, 35). 

ІІ. На засідання 5-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

винести питання: 

1.Про результати виконання бюджету міста за І квартал 2016 року. 

2.Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджета міста. 

3.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.  

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

5.  Про затвердження  Положення про грошові винагороди вчителям та учням- 

переможцям та призерам ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін, учням-переможцям та призерам Всеукраїнських 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможцям та призерам ІІ 

(обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України. 

6. Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016 - 2020 роки. 

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

8. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території міста Гребінка на 2017 рік». 

9. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

єдиного податку для фізичних осіб - підприємців на території м. Гребінка з 

01.01.2017 року». 

10. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на території м. 

Гребінка на 2017 рік». 

11. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки 

транспортного податку на 2017 рік». 



12. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки 

туристичного збору на території міста Гребінка на 2017 рік». 

13. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про визначення 

податкових агентів щодо справляння туристичного збору на території міста 

Гребінка». 

14. Про затвердження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

земельного податку на території міста Гребінка на 2017 рік» 

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

земельних відносин. 

16.Різне. 

ІІІ. На засідання 5-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.І. Колісніченко  


