
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

 

I-ї сесії Гребінківської міської радиVII-го скликання 

 

27. 11.2017р.                                                                    м. Гребінка 

14. 00                                                                сесійна зала міської ради 

 

Присутні: депутати міської ради 7 скликання (список додається), представники 

засобів масової інформації та громадськості міста, керівники комунальних  

підприємств та закладів міста. 

Сесію розпочала голова міської виборчої комісії Черниш Олена Геннадіївна, 

яка повідомила, що до порядку денного I-ї сесії Гребінківської міської ради 

відповідно до рішення міської виборчої комісії включено питання: Про 

підсумки виборів міського голови та депутатів міської ради.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про підсумки виборів депутатів міської ради, які відбулися                

29. 10.2017 р. 

2. Про підсумки виборів міського голови , які відбулися 29. 10. 2017 р. 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про підсумки  виборів депутатів міської ради, які відбулися 29 

жовтня 2017 р. 

Доповідала: Черниш О.Г., голова міської виборчої комісії (доповідь додається). 

Черниш О.Г. оприлюднила проект рішення  про визнання повноважень 

депутатів міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію голови міської виборчої 

територіальної комісії Черниш О.Г. про підсумки виборів депутатів міської 

ради 7 скликання, які відбулися 29.10.2017 р. та визнати повноваження 

депутатів міської ради 7 скликання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ :2 Про підсумки виборів міського голови , які відбулися 

29 жовтня 2017 р.  

Доповідала: Черниш О.Г., голова міської виборчої комісії (доповідь додається). 

Черниш О.Г.  оприлюднила проект  рішення міської ради про визнання 

повноважень міського голови (рішення додається). 



ВИРІШИЛИ: Взяти до відома інформацію голови міської виборчої 

територіальної комісії Черниш О.Г. та визнати повноваження міського голови 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

Міський голова Колісніченко  В.І. склав присягу як новообраний  міський 

голова та скріпив її підписом. 

ВИСТУПИЛИ: Черниш О.Г., голова міської виборчої комісії, яка привітала 

міського голову та депутатів  міської ради з обранням та побажала плідної 

праці на благо територіальної громади.  

Далі ведення сесії продовжив Колісніченко В.І., міський голова, який  

запропонував включити до Порядку денного І-ї сесії міської ради 7 скликання 

ряд організаційних питань та затвердити наступний  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання Лічильної комісії. 

2. Про обрання на посаду Секретаря міської ради Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади.  

3. Про утворення постійних комісій міської ради Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади.  Положення про постійні 

комісії.  

4. Про затвердження  персонального складу постійних комісій 

міської ради Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади.  

5. Про затвердження структури апарату міської ради 

Гребінківської  об'єднаної територіальної громади та її виконавчих 

органів,  їх загальної чисельності, штатного розпису. 

6. Про затвердження заступників міського голови.  

7. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

(секретаря виконкому). 

8. Про утворення виконавчого комітету міської ради 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади та затвердження 

кількісного та персонального  складу виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради.  

9. Про реорганізацію сільських рад, що увійшли до складу 

Гребінківської  ОТГ. 

10. Про виконання обов'язків  старост. 

11. Про затвердження Положення про старосту. 

12. Про вступ до Асоціації об'єднаних територіальних громад.  

13. Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 09. 03. 2006 року  № 268 та  № 353 від 24. 05. 2017 року. 

14. Про дотримання вимог Закону України «Про  публічні 

закупівлі». 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ:1. Про обрання лічильної комісії для проведення таємного 

голосування з виборів Секретаря міської ради. 



ВИСТУПИЛИ: Колісніченко В.І., міський голова, який повідомив, що 

кількісний та персональний склад лічильної комісії  обирається за пропозицією 

депутатів. 

Ільчук О.В., депутат міської ради, вніс пропозицію обрати лічильну комісію в 

кількості 3 осіб, до її складу включити депутатів: Бондарь І.М., Чайка С.І., 

Науменко Т.Б.  

ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію для проведення таємного голосування з 

виборів Секретаря міської ради в кількості 3 осіб та затвердити її персональний 

склад: Бондарь І.М., Чайка С.І., Науменко Т.Б. (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно.(Результати поіменного голосування  

додаються).  

Міський голова Колісніченко В.І. запропонував депутатам затвердити текст 

бюлетеня для таємного голосування з виборів секретаря міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити зразок бюлетеню для таємного голосування з виборів 

секретаря міської ради  

Голосували: «за» - одноголосно.(Результати поіменного голосування  

додаються)  

Міський голова Колісніченко В.І. запропонував внести до бюлетеня для 

таємного голосування з виборів секретаря міської ради кандидатуру Цапенко 

Людмили Василівни, депутата Гребінківської міської ради, обраної по 

виборчому округу №11. 

Цапенко Л.В оголосила свою заяву про наявний конфлікт інтересів та покинула 

зал засідань міської ради. 

Лічильна комісія в присутності депутатів провела опломбування скриньки для 

голосування та провела перше засідання, на якому було обрано голову та 

секретаря лічильної комісії та підготовлено Порядок проведення таємного 

голосування, виготовлено бюлетені для таємного голосування. 

Після засідання лічильної комісії, слово для виступу було надане голові 

лічильної комісії для оголошення протоколу  1 засідання лічильної комісії та 

Порядку проведення таємного голосування. 

ВИСТУПИЛИ:  Бондарь І.М., депутат міської ради,  голова лічильної комісії,  

який оприлюднив протокол №1 (протокол додається) та Порядок таємного  

голосування з виборів Секретаря міської ради (порядок додається). 

Міський голова Колісніченко В.І. оголосив перерву для проведення таємного 

голосування. Лічильна комісія видала бюлетені депутатам та міському голові  

під розпис (відомість додається). Депутати  та міський голова взяли участь в 

таємному голосуванні за допомогою  бюлетенів (всі 26 бюлетенів додаються). 

Депутат Цапенко Л.В.  бюлетеня не отримувала, в голосуванні участь не 

приймала, через заявлений конфлікт інтересів. 

Після проведення  таємного голосування лічильна комісія в сесійній залі в 

присутності всіх депутатів провела підрахунок голосів. 

СЛУХАЛИ:2. Про обрання на посаду Секретаря міської ради Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади.  

ІНФОРМУВАВ: Бондарь І. М., депутат міської ради,  голова лічильної комісії,  

який оголосив протокол № 2 лічильної комісії з результатів виборів Секретаря 

міської ради (протокол додається).  



В голосуванні взяли участь 25 депутатів та міський голова. Результати  

голосування: «за» кандидатуру Цапенко Л.В. на посаду Секретаря 

Гребінківської міської ради – 26,  « проти» - 0. 

ВИРІШИЛИ: 1.Взяти до уваги протокол №1 лічильної комісії від 

27.11.2017р.(протокол додається). 

2.Вважати обраною на посаду Секретаря Гребінківської  міської ради 7 

скликання Цапенко Людмилу Василівну депутата Гребінківської міської ради, 

обраної по виборчому округу №11 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 3.Про утворення постійних комісій міської ради Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади та про затвердження Положення про 

постійні комісії. 

ДОПОВІДАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  Утворити постійні комісії міської ради та затвердити Положення 

про постійні комісії (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 4.Про затвердження персонального складу постійних комісій 

міської ради Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади.  

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад постійних комісій у складі голови 

та членів комісії (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.Про затвердження  структури апарату міської ради  та її 

виконавчих органів.  

ДОПОВІДАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ:  Затвердити структуру апарату міської ради та її виконавчих 

органів (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 6.Про затвердження заступника (заступників) міського голови з 

питань виконавчих органів ради. 

ІНФОРМУВАВ: Колісніченко В.І., міський голова, який вніс пропозицію 

затвердити на посаду заступників міського голови з питань виконавчих органів 

міської ради – Зінченка Володимира Миколайовича та Волошина Валерія 

Андрійовича.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити на посаду заступників міського голови з питань 

виконавчих органів ради  - Зінченка В.М. та Волошина В.А. (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 7.Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

(секретаря виконкому). 



ІНФОРМУВАВ: Колісніченко В.І., міський голова, який вніс пропозицію 

затвердити на посаду керуючого справами виконавчого комітету (секретаря 

виконкому) – Лисогор Валентину Миколаївну. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити на посаду керуючого справами виконавчого комітету 

(секретаря виконкому) Гребінківської міської ради 7 скликання Лисогор В.М. 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 8.Про затвердження кількісного та персонального складу 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради.  

ІНФОРМУВАВ: Колісніченко В.І., який вніс пропозицію затвердити  склад 

виконавчого комітету міської ради в кількості 17 осіб. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити кількісний та персональний склад виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 9.Про реорганізацію сільських рад, що увійшли до складу 

Гребінківської ОТГ.  

ДОПОВІДАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Про початок реорганізації сільських рад, що 

увійшли до складу Гребінківської ОТГ (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ: 10.Про виконання обов'язків старост. 

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Про виконання обов'язків старост (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ:11. Про затвердження положення про старосту. 

ДОПОВІДАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити положення про старосту (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ:12. Про вступ до Асоціації об'єднаних територіальних громад.  

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення «Про вступ до Асоціації об'єднаних 

територіальних громад» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

СЛУХАЛИ:13. Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.03.2006 року № 268 та № 353 від 24.05.2017року. 

Колісніченко В.І., міський голова зробив заяву про наявний конфлікт інтересів. 

ДОПОВІДАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення  з даного питання (рішення додається). 

Колісніченко В.І., міський голова в голосуванні участі не приймав через 

заявлений конфлікт інтересів. 



Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

 

СЛУХАЛИ:14. Про дотримання вимог Закону України «Про  публічні 

закупівлі». 

ДОПОВІДАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення  з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. (Результати поіменного голосування  

додаються). 

 

 

Різне: 
 

В різному депутати не порушували жодних заяв, звернень. 

Колісніченко В.І., міський голова, підвів підсумки засідання І-ї сесії міської 

ради VII-го скликання та запропонував не закривати І-шу сесію, а продовжити 

її роботу 01.12.2017 року. 

 

 

 

 

Міський голова                                                  В. І. Колісніченко  

 


