
      
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

17 травня 2018 року                                                                                                № 133 

Про скликання 8-ї сесії  

Гребінківської міської ради VІІ-го скликання      

               

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

Україні»:  

І. Скликати 8-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 08 червня 

2018 року о 15.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 35).  

ІІ. На засідання 8-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання винести 

питання:  

1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ. 

2. Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ. 

3. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської ОТГ на 2018 рік.  

4. Про надання в оренду земельної ділянки. 

5. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку документацій 

із землеустрою. 

6. Про затвердження документацій із землеустрою. 

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

8. 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. 

9. Про створення освітнього округу в межах Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади з визначенням опорного навчального закладу. 

10. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти Гребінківської міської ради. 

11. Про внесення додаткових штатних одиниць у сільських закладах культури. 

12. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

13. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

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

14.Про встановлення транспортного податку на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 

15 Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб–підприємців на 

території  Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 



16.Про встановлення ставки туристичного збору на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

17.Про визначення податкових агентів щодо справляння туристичного збору на 

території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

18. Про внесення змін до рішення 18 сесії Гребінківської міськоїради 7 скликання 

від 22.08.2017р. «Про затвердження Положення про порядок списання 

комунального майна, яке є власністю територіальної громади м.Гребінка». 

19.Різне. 

 

 

 

 

 

Міський голова         В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


