
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

4-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

06. 02. 2018р.                                                                    м. Гребінка 

14.00                                                                сесійна зала міської ради 

 

Присутні: депутати міської ради (список додається), Цапенко Л.В., секретар 

міської ради, Волошин В.А., заступник міського голови з виконавчих органів 

ради, керівники відділів та спеціалісти міської ради, керівники комунальних 

закладів міста, представники засобів масової інформації, Запорожець С.В., 

перший заступник голови Гребінківської РДА, Зоркін О.В., керуючий справами 

Гребінківської районної ради. 

Вела засідання Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Гребінка за 2017 рік. 

2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Мар’янівської сільської 

ради за 2017 рік. 

3. Про затвердження звіту про виконання бюджету Слободо-Петрівської 

сільської ради за 2017 рік. 

4. Про внесення змін до програм Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік та кошторису витрат.  

5. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку. 

6. Про затвердження спільної Програми підтримки та розвитку трудового 

архіву Гребінківського району на 2018 рік (делегування частини повноважень). 

7. Про затвердження Програми підтримки громадської організації «Інвалідів та 

ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» на 2018 рік. 

8. Про затвердження Програми підтримки діяльності Гребінківської районної 

організації ветеранів на 2018 рік. 

9. Про затвердження Програми зайнятості населення Гребінківської ОТГ на 

2018 рік. 



10. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік. 

11. Про затвердження Положення про Резервний фонд бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

12. Про внесення змін та доповнень до штатних розписів загальноосвітніх 

навчальних закладів Гребінківської міської ради. 

13. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

документацій із землеустрою. 

14. Про затвердження документацій із землеустрою. 

15. Різне. 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій і 

результатами голосування до порядку денного 4 сесії включено 2 додаткові 

питання : 

- Про зміни до статуту комунального господарства «Мар’янівське 1»; 

- Про подальше функціонування комунального закладу «Спортивний комплекс 

м. Гребінка». 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження звіту про виконання бюджету міста 

Гребінка за 2017 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання бюджету міста Гребінка за 2017 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Мар’янівської сільської ради за 2017 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання бюджету Мар’янівської сільської 

ради за 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 3.Про затвердження звіту про виконання бюджету Слободо-

Петрівської сільської ради за 2017 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання бюджету Слободо-Петрівської 

сільської ради за 2017 рік (рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 4.Про внесення змін до програм Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік та кошторису витрат. 

4.1.Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення міста на 2017-

2020рр. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми зовнішнього 

освітлення міста на 2017-2020рр. (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.2.Про внесення змін до Програми благоустрою. 
ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми благоустрою 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.3.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ. 
ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Гребінківської ОТГ (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.4. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016 – 2020рр. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми оздоровлення 

та відпочинку дітей на 2016 – 2020рр. (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.5. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних громадських 

робіт на території Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми організації 

оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської ОТГ на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - 21 депутат;  «проти» - 1депутат (Бондарь І.М.) 



(Результати поіменного голосування додаються). 

4.6. Про внесення змін до Програми соціального захисту воїнів – 

інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за 

межами України на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного 

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми соціального 

захисту воїнів – інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах 

за межами України на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 

році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку. 

ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, архітектури 

та житлово-комунального господарства. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити перелік об’єктів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 6.Про затвердження спільної Програми підтримки та розвитку 

трудового архіву Гребінківського району на 2018 рік (делегування частини 

повноважень). 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити спільну Програму підтримки та розвитку трудового 

архіву Гребінківського району на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 7.Про затвердження Програми підтримки громадської 

організації «Інвалідів та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» на 

2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки громадської організації «Інвалідів 

та ветеранів союз чорнобильців Гребінківщини» на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 8.Про затвердження Програми підтримки діяльності 

Гребінківської районної організації ветеранів на 2018 рік. 

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



ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки діяльності Гребінківської 

районної організації ветеранів на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 9.Про затвердження Програми зайнятості населення 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму зайнятості населення Гребінківської ОТГ на 

2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

Виступив: Бондарь І.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 11.Про затвердження Положення про Резервний фонд бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко А.В., начальник відділу інфраструктури, 

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

Поставав питання Кривошея В.І., депутат міської ради 7 скликання. 

На поставлене запитання надав відповідь Зінченко А.В., начальник відділу 

інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

Поставила питання Божко С.С., депутат міської ради 7 скликання. 

На поставлене запитання надав відповідь Зінченко А.В., начальник відділу 

інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

Поставив питання Пляшечник О.М., депутат міської ради 7 скликання. 

На поставлене запитання надав відповідь Зінченко А.В., начальник відділу 

інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Резервний фонд бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 12.Про внесення змін та доповнень до штатних розписів 

загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської ради. 



ІНФОРМУВАВ: Волошин В.А., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін та доповнень до штатних 

розписів загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської ради 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 13.Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на 

розробку документацій із землеустрою. 

13.1. Про виділення гр. Кальченко М.В. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-5, гараж 

№5. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Кальченко М.В. земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. 

Полтавська, 11-А, секція-5, гараж №5 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

13.2. Про виділення гр. Чигрин О.О. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-5, гараж 

№6. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Чигрин О.О. земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. 

Полтавська, 11-А, секція-5, гараж №6 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

13.3. Про дозвіл гр. Бордумаці В.В. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Пушкіна, 45. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Бордумаці В.В. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. Пушкіна, 45 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

13.4. Про дозвіл гр. Коваленку В.Г. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) в с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Коваленку В.Г. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Слободо-Петрівка, 

Гребінківського району, Полтавської області (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

13.5. Про дозвіл гр. Коваленку Г.П. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Миру, 38, с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, 

Полтавської області. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Коваленку Г.П. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Миру, 38, с. Слободо-

Петрівка, Гребінківського району, Полтавської області (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

13.6. Про дозвіл гр. Сліпак Т.А. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по пров. Оржицький, 29. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Сліпак Т.А. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по пров. Оржицький, 29 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження документацій із землеустрою. 

14.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Локомотивна, 18, гараж №26. 

Ільчук О.В., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання оголосив свою 

заяву про наявний конфлікт інтересів і про те, що не буде брати участі в 

голосуванні. 



ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Локомотивна, 18, гараж №26 (рішення додається). 

Голосували: «за» - 21 депутат; «проти» - 0. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Ільчук О.В., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання в голосуванні 

участі не приймав. 

14.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Кагамлика, 35, с. Оржиця, Гребінківського району, Полтавської області. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

вул. Кагамлика, 35, с. Оржиця, Гребінківського району, Полтавської області 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

14.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. І. Франка, 10. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. І. Франка, 10 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

14.4. Про передачу об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку 

«ПУШКІНА 61,А» у постійне користування земельної ділянки на території м. 

Гребінка, по вул. Пушкіна, 61а. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про передачу об’єднанню співвласників 

багатоквартирного будинку «ПУШКІНА 61,А» у постійне користування 

земельної ділянки на території м. Гребінка, по вул. Пушкіна, 61а (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: 15.Про зміни до статуту комунального господарства 

«Мар’янівське 1». 

ІНФОРМУВАВ: Малярик І.П., в.о. старости с. Мар’янівка. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про зміни до статуту комунального 

господарства «Мар’янівське 1» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 16. Про подальше функціонування комунального закладу 

«Спортивний комплекс м. Гребінка». 

ІНФОРМУВАВ: Копилов Ю.П., директор КП «Спортивний комплекс м. 

Гребінка». 

Виступили: Кривошея В.І., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання; 

Бондарь І.М., голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва; 

Цапенко Л.В., секретар Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про подальше функціонування комунального 

закладу «Спортивний комплекс м. Гребінка» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

 

Різне: 

В різному секретар міської ради Цапенко Л.В. звернула увагу депутатів на 

необхідність подання до 1 квітня 2018 року електронних декларацій про доходи 

та майновий стан на офіційному сайті НАЗК та закликала депутатів не 

відкладати вирішення даного питання на останні дні. 

 

Цапенко Л.В., секретар міської ради, підвела підсумки роботи пленарного 

засідання та запропонувала не закривати 4 сесію, а продовжити її роботу на 

цьому тижні. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Л. Цапенко 


