
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

6-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

24. 04. 2018р.                                                                    м. Гребінка 

14. 00                                                                сесійна зала міської ради 

 

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

міської ради,  Зінченко В.М., Волошин В.А.,- заступники міського голови, 

керівники відділів та спеціалісти міської ради, керівники комунальних закладів 

міста, Зінченко В.М., голова районної ради, Роспопов В.В., голова РДА, 

представники засобів масової інформації. 

 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за І квартал 2018 року. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

3. Про передачу в 2018 році бюджетних трансфертів Лубенській міській раді 

на надання послуг із соціальної реабілітації дітям з інвалідністю, які 

проживають на території Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

4. Про внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

5. Про внесення змін до програм Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

6. Про програму (план) соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ 

на 2018 рік. 

7. Про затвердження положення про грошові винагороди учням-переможцям 

та призерам учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учням-переможцям та 

призерам фестивалів, конкурсів, спортивних змагань. 

8. Про внесення змін до структури відділу освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради. 

9. Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення опорного 

загальноосвітнього закладу Гребінківської ОТГ. 

10. Про відкриття ІІ молодшої групи «В» в закладі дошкільної освіти 

«Веселка». 



11. Про затвердження Положення про Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника комунального закладу культури 

Гребінківської міської ради. 

12. Про затвердження проекту Положення про дольову участь співвласників 

багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів 

(реконструкцій, модернізацій) житлових будинків, що розміщенні на 

території Гребінківської ОТГ. 

13. Про Програму цивільного захисту населення Гребінківської ОТГ. 

14. Про Програму профілактики правопорушень та злочинності. 

15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік».  

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».  

17. Про погодження рішення міської ради «Про встановлення транспортного 

податку на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік».  

18. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки 

туристичного збору на території Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік». 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про визначення податкових 

агентів щодо справляння туристичного збору на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».  

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного  податку на 2019 рік».  

22. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до Програм Гребінківської ОТГ. 

23. Про затвердження розпорядження міського голови від 23.03.2018 року № 82 

«Про внесення змін до Переліку об’єктів». 

24. Про внесенні змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 06.02.2018 року № 110 «Про затвердження переліку об’єктів, 

що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку». 

25. Про надання попередньої згоди на прийняття в комунальну власність 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів 

нерухомості, які розташовані за адресою: м. Гребінка, вул. Локомотивна, 

28-а. 

26. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 



27. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

документацій із землеустрою. 

28. Про затвердження документацій із землеустрою. 

29. Про поновлення договору оренди земельної ділянки. 

30. Різне. 

 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій і 

результатами голосування до порядку денного 6 сесії включено 5 додаткових 

питань: 

- Про затвердження міської Програми по забезпеченню службовим 

житлом працівників Гребінківського Комбінату комунальних 

підприємств у 2018 році; 

- Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати; 

- Про внесення змін до рішення 21-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го 

скликання від 30.01.2014 «Про затвердження нормативних документів 

по використанню комунального майна, що знаходиться у власності 

територіальної громади м. Гребінка»; 

- Про розробку містобудівної документації; 

- Про дострокове припинення повноважень депутата Гребінківської 

міської ради 7-го скликання Головатенка Григорія Володимировича. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади за І квартал 2018 року. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виконання бюджету Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади за І квартал 2018 року (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період з питань внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ 

на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови, прийняті в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



СЛУХАЛИ: 3.Про передачу в 2018 році бюджетних трансфертів Лубенській 

міській раді на надання послуг із соціальної реабілітації дітям з інвалідністю, 

які проживають на території Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу Гребінківської 

міської ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 4.Про внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету Гребінківської 

ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 5.Про внесення змін до програм Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

5.1. Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення на 2017-2020 

роки.  

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми зовнішнього 

освітлення на 2017-2020 роки (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.2. Про внесення змін до Програми розвитку футболу на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми розвитку 

футболу на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

Поставив запитання: Мисак М.А., депутат міської ради, щодо фінансування 

ремонту доріг. 

На поставлене питання надала відповідь Лазоренко Т.Ф., начальник відділу 

соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.4. Про внесення змін до Програми роботи з обдарованою молоддю на 2018 

рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.5. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.6. Про внесення змін до Програми інформаційного забезпечення діяльності 

міської ради на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.7. Про внесення змін до Програми виготовлення документації для передачі 

багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.8. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

5.9. Про внесення змін до Програми забезпечення багатоквартирних жилих 

будинків засобами обліку теплової енергії у Гребінківській ОТГ на 2018 рік. 

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

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



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 6.Про План соціально-економічного розвитку Гребінківської 

ОТГ на 2018 рік. 

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

розвитку та регуляторної політики. 

Депутат Чайка С.І. зайшла до сесійної зали після розгляду 5 питання порядку 

денного, зареєструвалась і прийняла участь у голосуванні із 6 питання порядку 

денного. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити План соціально-економічного розвитку Гребінківської 

ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 7.Про затвердження положення про грошові винагороди учням-

переможцям та призерам учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, учням-

переможцям та призерам фестивалів, конкурсів, спортивних змагань. 

ІНФОРМУВАЛА: Кудрик О.П., в.о. начальника відділу освіти Гребінківської 

міської ради. 

Поставив запитання Хижняк В.Д., депутат міської ради, стосовно розміру 

грошових винагород. 

На поставлене запитання надала відповідь Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 8.Про внесення змін до структури відділу освіти виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до структури відділу освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 9.Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення 

опорного загальноосвітнього закладу Гребінківської ОТГ. 

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

Внесла пропозицію Носова Н.С., депутат міської ради, у розділі V пункті 3 Умов 

проведення конкурсу на визначення опорного загальноосвітнього навчального 

закладу у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді слово 

концепція замінити словом план. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного 

загальноосвітнього навчального закладу у Гребінківській міській об'єднаній 

територіальній громаді з врахованою пропозицією депутата Носової Н.С. 

(рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 10.Про відкриття ІІ молодшої групи «В» в закладі дошкільної 

освіти «Веселка». 

ІНФОРМУВАЛА: Кудрик О.П., в.о. начальника відділу освіти Гребінківської 

міської ради. 

Виступили: Скитська А.О., завідуюча ЗДО «Веселка»; 

Волошин В.А., заступник міського голови; 

Кулікова Т.В., голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної 

культури, охорони здоров'я та соціального захисту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про відкриття ІІ молодшої групи «В» в закладі 

дошкільної освіти «Веселка» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 11.Про затвердження Положення про Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади керівника комунального закладу 

культури Гребінківської міської ради. 

ІНФОРМУВАВ: Ільчук О.В., начальник відділу культури і туризму Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантної посади керівника комунального закладу культури 

Гребінківської міської ради (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 12.Про затвердження проекту Положення про дольову участь 

співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних 

ремонтів (реконструкцій, модернізацій) житлових будинків, що розміщенні 

на території Гребінківської ОТГ. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 13.Про Програму цивільного захисту населення Гребінківської 

ОТГ. 

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

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму цивільного захисту населення Гребінківської 

ОТГ (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 14.Про Програму профілактики правопорушень та злочинності. 

ІНФОРМУВАВ: 



ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму профілактики правопорушень та злочинності 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 15.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

ІНФОРМУВАЛА: 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 16.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік». 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 17.Про погодження рішення міської ради «Про встановлення 

транспортного податку на території Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік». 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 18.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на 

території  Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 19.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

встановлення ставки туристичного збору на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

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

розвитку та регуляторної політики. 

Поставила запитання Божко С.С., депутат міської ради, стосовно справляння 

збору. 



На поставлене запитання надала відповідь Лазоренко Т.Ф., начальник відділу 

соціально-економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 20.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

визначення податкових агентів щодо справляння туристичного збору на 

території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

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

розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 21.Про погодження проекту рішення міської ради «Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного  податку на 2019 рік». 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 22.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програм Гребінківської ОТГ. 

22.1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ на 2018 рік 

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

22.2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей.  

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 23.Про затвердження розпорядження міського голови від 

23.03.2018 року № 82 «Про внесення змін до Переліку об’єктів». 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 



(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 24.Про внесенні змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 06.02.2018 року № 110 «Про затвердження переліку 

об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку». 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 25.Про надання попередньої згоди на прийняття в комунальну 

власність Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів 

нерухомості, які розташовані за адресою: м. Гребінка, вул. Локомотивна, 28-

а. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 26.Про надання дозволу на розроблення детального плану 

території земельної ділянки. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 27.Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на 

розробку документацій із землеустрою. 

27.1. Про дозвіл гр. Линовицькому С.С. на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність в с. Польове, Гребінківського 

району, Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.2. Про дозвіл гр. Миколенко Н.О. на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність по вул. Садова, 3, в с. Мар’янівка, 

Гребінківського району, Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



27.3. Про дозвіл гр. Скибі С.Г. на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в с. Загребелля, Гребінківського району, 

Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.4. Про дозвіл гр. Добрелі І.В. на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Чехова, 46, гараж 

№3. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.5. Про дозвіл гр. Яременку Є.А. на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Магістральна, 73-

А, секція-В, гараж №13. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.6. Про дозвіл гр. Арапу М.Г. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Садова, 26. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.7. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Перемоги, 

80А, в с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.8. Про дозвіл гр. Писаренко Н.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



(на місцевості) по вул. Садова, 5, в с. Мар’янівка, Гребінківського району, 

Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.9. Про дозвіл гр. Рябосі Т.І. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. І. Мотуза, 15. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

27.10. Про дозвіл гр. Тищенко Л.С. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Гагаріна, 7, в с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району, 

Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 28.Про затвердження документацій із землеустрою. 

28.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка по вул. Локомотивна, 44-А, гараж №7.  

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка по вул. Локомотивна, 44-А, гараж №6. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 



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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-В, гараж №6. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Чехова, 16. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Шмідта, 34. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Світанкова, 19 Б, в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Гагаріна, 58. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



28.9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Світанкова, 46, в с. Новодар, Гребінківського району, Полтавської області. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

28.10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Вокзальна, 120. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 29.Про поновлення договору оренди земельної ділянки. 

29.1. Про поновлення договору оренди земельної ділянки  в м. Гребінка по вул. 

Миру, 42, кіоск №5. 

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

навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

Депутат Бунько О.М. та депутат Пляшечник О. М. залишили сесійну залу. 

СЛУХАЛИ: 30. Про затвердження міської Програми по забезпеченню 

службовим житлом працівників Гребінківського Комбінату комунальних 

підприємств у 2018 році. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму по забезпеченню службовим житлом 

працівників Гребінківського Комбінату комунальних підприємств у 2018 році 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 31. Про затвердження розміру кошторисної заробітної плати. 

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

Під час розгляду 31 питання порядку денного до зали засідань повернулися 

депутат Бунько О.М. та Пляшечник О.М. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 32. Про внесення змін до рішення 21-ї сесії Гребінківської міської 

ради 7-го скликання від 30.01.2014 «Про затвердження нормативних 



документів по використанню комунального майна, що знаходиться у 

власності територіальної громади м. Гребінка». 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 33. Про розробку містобудівної документації. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 34.Про дострокове припинення повноважень депутата 

Гребінківської міської ради 7-го скликання Головатенка Григорія 

Володимировича. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 

Різне:  

В різному депутат Божко С.С. підняла питання про бездомних тварини, що 

являють собою загрозу для населення. 

В обговоренні з даного питання взяли участь: 

Волошин В.А., заступник міського голови; 

Зінченко В.М., заступник міського голови; 

Цапенко Л.В.. секретар міської ради; 

Бунько О.М., депутат міської ради; 

Рябека Р.М., депутат міської ради; 

Науменко Т.Б., депутат міської ради; 

Кулікова Т.В., депутат міської ради; 

Носова Н.С.. депутат міської ради; 

Хижняк В.Д., депутат міської ради; 

Лазоренко Т.Ф., депутат міської ради. 

 

Депутат Чайка С.І., підняла питання про смітник у пров. Пирятинський у 

м.Гребінка. 

В обговоренні з даного питання взяли участь: 

Цапенко Л.В.. секретар міської ради; 

Науменко Т.Б., депутат міської ради; 



За результатами обговорення заступник міського голови Зінченко В.М. дав 

відповідні доручення. 

 

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

засідання та оголосила 7-му позачергову сесію міської ради 7 скликання 

закритою. 

 

 

 

Секретар  міської ради         Цапенко Л.В. 


