
     

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

12 грудня 2017  року                                                                                       № 372 

Про скликання 2-ї сесії Гребінківської 

міської ради VІІ-го скликання                        

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати 2-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 22 

грудня 2017 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 35). 

ІІ. На засідання 2-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

винести питання: 

 

1. Про затвердження Регламенту Гребінківської міської ради 7 скликання. 

2. Про прийняття у комунальну власність об’єктів спільної власності 

територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Про передачу міжбюджетних трансфертів. 

4. Про прийняття спецтехніки у комунальну власність. 

5. Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджету на 2017 рік.. 

6. Про затвердження розпоряджень міського голови з питань надання 

матеріальних допомог. 

7. Про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

8. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб у м. 

Гребінка на 2018 рік. 

9. Про затвердження  програм на 2018 рік. 

10. Про затвердження проекту Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

11. Про затвердження бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

12. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

13. Про внесення змін до рішення Гребінківської міської ради 21 сесії VII-го 

скликання від 11.10.2017р. 



14. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка.  

15. Про припинення договору особистого строкового сервітуту земельної 

ділянки в м. Гребінка. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення  

земельної ділянки в м. Гребінка. 

18. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 

19. Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

20. Про передачу у власність земельної ділянки. 

21. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка. 

22. Про організаційні заходи щодо підготовки документації до земельних торгів 

(аукціону).   

23. Різне 

ІІІ. На засідання 2-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

запросити заступників міського голови, керівників відділів та спеціалістів 

міської ради, членів виконкому міської ради, засоби масової інформації.  

       

 

 

 Міський голова                                                                   В.І. Колісніченко  

 


