
      
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

07 травня  2018  року                                                                                       № 121 

Про скликання позачергової 7-ї сесії  

Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

               

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

Україні»:  

І. Скликати позачергову 7-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

11 травня 2018 року о 15.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 

35).  

ІІ. На засідання позачергової 7-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го 

скликання винести питання:  

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. 

 

 

 

 

 

Міський голова         В.І. Колісніченко  


