
       
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

10 жовтня  2018  року                                                                                       № 317 

 

Про скликання 13-ї сесії  

Гребінківської міської ради 

VІІ-го скликання      

               

Керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» :  

І. Скликати 13-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 23 жовтня 

2018 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 35).  

ІІ. На засідання 13-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання винести 

питання:  

1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за 9 місяців 2018 рік. 

2. Про стан використання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади переданих Гребінківській районній раді на утримання Гребінківської ЦРЛ на 

2018 рік (за 9 місяців 2018 року). 

3. Про стан використання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади переданих Гребінківській районній раді на утримання Гребінківського 

центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік (за 9 місяців 2018 року). 

4. Про затвердження Програми правової освіти Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки. 

5. Про внесення змін до рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 24.09.2018 року № 394 «Про затвердження Плану проведення інвентаризації та 

паспортизації дитячих майданчиків у Гребінківській ОТГ». 

6. Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворилися на 

кінець 2017 року ( рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

17.08.2018 № 336)  

7. Про внесення змін до Переліку, що фінансуються у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій (рішення 10 сесії Гребінківської 

міської ради7 скликання від 17.08.2018 № 333) 



8. Про внесення змін до Програм Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

9. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

10. Про розроблення проекту детального плану території земельних ділянок по вул. 

1 травня, 50 та вул. Євгена Гребінка, 8 в м. Гребінка для будівництва культової 

споруди. 

11. Про передачу книг Н. Третяк «Причащаюся словом». 

12. Про списання комунального майна. 

13. Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

14. Про затвердження документацій із землеустрою. 

15. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  

16. Різне. 

 

 

 

 

 

Міський голова        В. Колісніченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


