
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

7-ї позачергової сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

11. 05. 2018р.                                                                    м. Гребінка 

15. 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, представники засобів масової інформації. 

 

Вів засідання Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання № 250 від 24.04.2018 «Про затвердження розміру 

кошторисної заробітної плати». 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в 

міжсесійний період з питань внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ 

на 2018 рік. 

3. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ. 

4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

6. Про внесення доповнень до рішення 1 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання  від 27.11.2017 року № 7 «Про затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів» (Про переведення утримання працівників установ Гребінківської 

міської ради на утримання головного розпорядника коштів) 

7.  Про затвердження документацій із землеустрою: 

7.1 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Городищенська, 52. 

7.2 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по пров. Оржицький, 35. 

7.3 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Пушкіна, 5. 



7.4 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Залізнична, 27. 

7.5 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

по вул. Садова, 3, в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

8. Про припинення договору оренди земельної ділянки: 

8.1 Про припинення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 69-а. 

9.  Про надання в оренду земельної ділянки: 

9.1 Про надання в оренду земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 69-а. 

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

рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на кінець 2017 року. 

11.Різне. 

 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій та 

результатами голосування до порядку денного 7 позачергової сесії включено 

2 питання: 

- Про внесення змін до Програми Соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік; 

- Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018 рік. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про внесення змін та доповнень до рішення 6 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання № 250 від 24.04.2018 «Про 

затвердження розміру кошторисної заробітної плати». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (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 затвердження розпоряджень міського голови про 

надання матеріальних допомог відповідно до  Програм Гребінківської 

ОТГ. 
3.1. 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 розпорядження міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

3.2. 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 розпорядження міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

4. Про внесення змін до Програм. 
4.1. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 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 

покращення благоустрою Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

4.2. 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. 

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) 

4.3. Про внесення змін до Програми підтримки та розвитку фізичної культури 

і спорту на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми підтримки 

та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



(Результати поіменного голосування додаються) 

5. 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) 

6. Про внесення доповнень до рішення 1 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання  від 27.11.2017 року № 7 «Про затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів» (Про переведення утримання працівників установ 

Гребінківської міської ради на утримання головного розпорядника 

коштів). 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

7. Про затвердження документацій із землеустрою. 
7.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Городищенська, 52. 

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) 

7.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по пров. Оржицький, 35. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

7.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Пушкіна, 5. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

7.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Залізнична, 27. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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



Голосували: «за» - одноголосно. 

7.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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. 

8. Про припинення договору оренди земельної ділянки. 
8.1. Про припинення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 69-а. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

9. Про надання в оренду земельної ділянки. 
9.1. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 69-а. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

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

за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на кінець 2017 року. 
ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Різне:  
В різному депутат Бондарь І.М. підняв питання про встановлення на 

перехресті вул. Магістральної і вул. Кагамлика дорожнього дзеркала. 

На поставлене запитання надав відповідь міський голова Колісніченко В.І. 

 

 

Головуючий, міський голова Колісніченко В.І. подякував всім за якісно 

підготовлену сесію та конструктивну роботу і оголосив 7-му позачергову 

сесію закритою. 

 

 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко 


