
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 січня 2019 року № 1

Про виконання плану роботи виконкому за 2018 рік та
затвердження плану роботи виконавчого комітету
Гребінківської міської ради на 2019 рік

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого
комітету Гребінківської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Гребінківської міської ради від 30 листопада 2017 року № 323,
заслухавши інформацію керуючого справами виконавчого комітету
Гребінківської міської ради Лисогор В.М. про звіт щодо виконання плану
роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради за 2018 рік та
основні завдання виконавчого комітету Гребінківської міської ради на 2019
рік, виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ВИРІШИВ:
1. Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету за 2018 рік

взяти до відома (додається).
2. Затвердити план роботи виконавчого комітету Гребінківської міської

ради на 2019 рік (додається).
3. Заступникам міського голови з питань діяльності виконавчого комітету,

керуючому справами виконавчого комітету міської ради, керівникам
структурних підрозділів міської ради та її виконавчих органів
забезпечити своєчасну підготовку та виконання запланованих заходів,
що передбачені цим планом.

4. Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.01.2018року № 3
«Про план роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради
на 2018 рік» зняти з контролю.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови Зінченка В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток 1
до рішення виконкому
від 15.01.2019 р.№1

Звіт
про виконання плану роботи виконкому за 2018 рік

Головне завдання, над яким працював виконавчий комітет
Гребінківської міської ради протягом 2018 року, — це реалізація інтересів
територіальної громади в межах Конституції та законів України, направлених
на виконання делегованих виконавчою владою повноважень для підтримки
на належному рівні життєдіяльності Гребінківської міської об'єднаної
територіальної громади, створення сприятливого середовища для праці,
бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян, підвищення рівня
довіри до міської влади.

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради протягом 2018 року
працював відповідно до плану роботи ,затвердженого рішенням виконавчого
комітету Гребінківської міської ради від 22.01.2018 року №3 «Про план
роботи Гребінківської міської ради на 2018 рік».

У плані відображалися актуальні питання соціально-економічного
розвитку Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади,
зазначалися основні організаційно-масові заходи.

План роботи виконавчого комітету Гребінківської міської ради
включає в себе перелік питань для розгляду:
- на засіданнях виконавчого комітету,
- на нарадах при міському голові;
- здійснення контролю за виконанням розпоряджень голови РДА;
- рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які
знаходяться на контролі у міського голови та заступників міського голови;
- терміни відзначення державних, професійних свят та урочистостей;
- графіки особистого прийому громадян.

При плануванні роботи враховувались пропозиції заступників міського
голови, секретаря міської ради, начальників відділів міської ради та її
виконавчих органів, доручення міського голови, поточні проблемні питання,
що виникали в процесі діяльності міської ради та її виконавчих органів і
потребували більш детального вивчення.

Відділом ведення реєстру територіальної громади та реєстрації місця
проживання громадян виконавчого комітету міської ради за 2018 рік видано
довідок 1823; опрацьовано заяв на реєстрацію – 1323, заяв на зняття з
реєстрації- 1108, інших заяв- 1780. Опрацьовано повідомлень на зняття- 212;
надано відповіді на запити- 1160.

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» виконавчим комітетом
Гребінківської міської ради прийнято 10 рішень:



1. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
2.Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади з 01.01.2019
року.
3.Про встановлення ставки туристичного збору на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
4.Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік.
5.Про визначення податкових агентів щодо справляння туристичного збору
на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
6.Про встановлення ставки транспортного податку на території
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.
7.Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік.
8.Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.
9. Про встановлення тарифу на послуги централізованого опалення, що
надаються виробничим підрозділом «Локомотивне депо Гребінка»
регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця».
10. Про встановлення тарифу на послуги централізованого опалення, що
надаються виробничим підрозділом «Кременчуцьке територіальне
управління» філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до плану роботи за звітній період проведено 29 засідань
виконавчого комітету, на яких прийнято 493 рішення. Робота виконавчого
комітету, згідно наданих йому повноважень Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» охоплювала напрями діяльності виконавчого
комітету міської ради:
Напрями діяльності стаття Власні

повноваження
Делеговані
повноваження

соціально-економічний і культурний
розвиток, планування та облік

ст.27 2 -

у галузі бюджету, фінансів та цін ст.28 1 2
управління комунальною власністю ст.29 4 -

у галузі житлово-комунального
господарства, побутового,
торгівельного, громадського
харчування, транспорту і зв’язку

ст.30 31 31



у галузі будівництва ст.31 226 35
освіта, охорона здоров’я, культура,
фізична культура і спорт

ст.32. 13 3

регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього середовища

ст.33 2 -

соціальний захист населення ст.34 - 44

зовнішньо – економічна діяльність ст.35 - -

у галузі оборонної, мобілізаційної
роботи

ст.36 6 -

забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян

ст.38 - 19

відзначення державними нагородами
України

ст.39 - -

Інші повноваження ст.40 74 -

Рішення виконавчого комітету оприлюднювалися на офіційному веб-
сайті Гребінківської міської ради. Скарг, зауважень, пропозицій від громадян
до оприлюдненого переліку рішень виконкому не надходило. При
оприлюдненні рішень виконкому забезпечувався захист персональних даних
громадян.

Від Полтавської обласної та Гребінківської районної державних
адміністрацій надійшло до розгляду та виконання 39 розпоряджень.

Полтавська обласна та Гребінківська районна ради надіслали листів- 6.
Протягом 2018 року видано 590 розпоряджень міського голови, з них:

403 розпоряджень міського голови з основної діяльності, 187 розпоряджень з
кадрових питань.

У виконавчому комітеті проводиться відповідна робота щодо кадрових
питань. Вона спрямована на забезпечення реалізації кадрової політики,
вживаються конкретні заходи щодо удосконалення кадрового потенціалу.
Робота здійснюється відповідно до плану.

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради В. Лисогор



Затверджено
рішення виконавчого комітету
Гребінківської міської ради
від 15.01. 2019 року № 1

ПЛАН РОБОТИ
виконавчого комітету Гребінківської міської ради

на 2019 рік
(крім поточних)

І. Питання на засідання виконавчого комітету

№
п\п Назва питання

Відповідальні за
підготовку Готує питання Доповідає

Термін подачі
проекту
рішення

Термін
проведення
засідання
виконавчого
комітету міської
ради

Січень 2019року
Засідання виконавчого комітету

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2018
році

Лисогор В.М.-
секретар
виконкому

Бондарь Л.В.,
начальник
загального відділу,
персоналу

Лисогор В.М.-
секретар
виконкому

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

2. Про виконання плану роботи виконкому за 2018 рік та
затвердження плану роботи виконавчого комітету
міської ради на 2019 рік

Лисогор В.М.-
секретар
виконкому

Лисогор В.М.-
секретар
виконкому

Лисогор В.М.-
секретар
виконкому

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

3. Про перереєстрацію квартирного обліку працівників, Лисогор В.М.-
секретар

Лисогор В.М.-
секретар

Лисогор В.М.-
секретар

не пізніше як за
10 робочих днів

Не рідше 1 разу



взятих на облік за місцем роботи для одержання житла. виконкому виконкому виконкому до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

на місяць

4. Про внесення змін в облікові справи громадян та
затвердження списків громадян , які перебувають на
квартирному обліку при виконкомі Гребінківської
міської ради.

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

5.

Про роботу громадської комісії з житлових питань при
виконкомі Гребінківської міської ради за 2018 рік та
затвердження плану роботи на 2019 рік.

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

6. Про відведення місць для розміщення матеріалів
передвиборної агітації під час виборів Президента
України в 2019 році

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

7. Про придбання електричних котлів та обладнання
для філії Мар’янівська ЗОШ І-ІІ ступенів
ім. Є.П. Гребінки Опорного закладу Гребінківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

8. Про встановлення тарифу на послуги
централізованого опалення, що надаються ТОВ
«СХІДТЕПЛОЕНЕРГО».

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу з питань
соціального
захисту та

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
з питань
соціального
захисту та

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
з питань
соціального
захисту та

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим

Не рідше 1 разу
на місяць



регуляторної
політики

регуляторної
політики

регуляторної
політики

комітетом

9. Про встановлення розміру допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавця волевиявлення
померлого, або особі, яка зобов’язалась поховати
померлого.

Охотник Н.О.,
провідний
спеціаліст
відділу
соціального
захисту

Охотник Н.О.,
провідний
спеціаліст відділу
соціального
захисту

Охотник Н.О.,
провідний
спеціаліст відділу
соціального
захисту

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

10. Про списання матеріальних цінностей. Черненкова І.В.,
начальник
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

11. Про передачу матеріальних цінностей. Черненкова І.В.,
начальник
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

12. Про попередню оплату. Черненкова І.В.,
начальник
відділу
бухгалтерського
обліку та
звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

13. Про погодження проекту рішення «Про
затвердження штатної чисельності комунального
закладу «Спортивний комплекс міста Гребінка».

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць



Лютий 2019 року
засідання виконавчого комітету

1. Про схвалення проекту рішення «Про затвердження
звіту про виконання бюджету Гребінківської міської
об'єднаної територіальної громади за 2018 рік».

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового відділу

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

2. Про виконання заходів щодо запобігання і протидії
корупції в 2018 році та затвердження відповідних
заходів на 2019 рік.

Цапенко Л.В
секретар міської
ради

Цапенко Л.В-
секретар міської
ради

Цапенко Л.В-
секретар міської
ради

не пізніш як за
10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

3. Про заходи до Міжнародного дня прав жінок і
миру та щодо відзначення річниці з Дня
народження Т.Г. Шевченка.

Ільчук О.В..
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В..
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В..
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

4. Про заходи щодо святкування Масниці. Ільчук О.В..
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В..
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В..
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць



Березень 2019 року
засідання виконавчого комітету

1. Про погодження Правил благоустрою населених
пунктів Гребінківської ОТГ.

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник
відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

2. Про проведення двомісячника озеленення, чистоти
та благоустрою у Гребінківській ОТГ.

Цапенко Л.В. –
секретар міської
ради

Цапенко Л.В. –
секретар міської ради

Цапенко Л.В. –
секретар міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

3. Про виконання фінансових планів та господарську
діяльність комунальних підприємств, установ ,
закладів Гребінківської ОТГ за 2019 рік

Бунько О.М,
начальник

Гребінківського
ККП

Копилов Ю.П.,
директор

«Спорткомплексу
м. Гребінка»
Магазій С.С.,
директор

Гребінківського
міського будинку

культури

Вельбой О.В.,
директор

Гребінківської
міської публічної

бібліотеки

Бунько О.М..,
начальник

Гребінківського
ККП,

Копилов Ю.П.,
директор

«Спорткомплексу
м.Гребінка»
Магазій С.С.,
директор

Гребінківського
міського будинку

культури

Вельбой О.В.,
директор

Гребінківської
міської публічної

бібліотеки

Бунько О.М.,
начальник
Гребінківського
ККП,
Копилов Ю.П.,

директор
«Спорткомплекс
у м. Гребінка»
Магазій С.С.,
директор

Гребінківського
міського
будинку
культури

Вельбой О.В.,
директор

Гребінківської
міської публічної

бібліотеки

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

4. По затвердження схеми очистки населених пунктів
Гребінківської ОТГ.

Зінченко В.М.,
заступник

міського голови

Зінченко В.М.,
заступник міського

голови

Зінченко В.М.,
заступник

міського голови

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду

Не рідше 1
разу на
місяць



виконавчим
комітетом

5. Про визначення переліку вулиць та доріг для
проведення поточного ремонту.

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

Зінченко В.М.,
заступник міського

голови

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць



Квітень 2019 року
засідання виконавчого комітету

1. Про затвердження заходів щодо підготовки закладів
і установ Гребінківської ОТГ до роботи в осінньо-
зимовий період 2019 –2020 року

Зінченко В.М.-
заступник
міського голови

Зінченко В.М. –
заступник міського
голови

Зінченко В.М. –
заступник
міського голови

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

2. Про заходи щодо відзначення 33-ої річниці аварії на
Чорнобильській АЕС

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

3. Про заходи щодо відзначення Дня пам'яті та
примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

4. Про підготовку до оздоровчого періоду дітей
Гребінківської міської ради влітку 2019 року.

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць



5. Про профілактику корупційних проявів по
Гребінківській міській раді.

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Лисогор В.М.,
керуючий
справами міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської ради

Лисогор В.М.,
керуючий справами
міської ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Лисогор В.М.,
керуючий
справами міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць



Травень 2019 року
засідання виконавчого комітету

1. Про хід виконання заходів щодо капітального
ремонту об’єктів, запланованих у 2019 році

Зінченко В.М.-
заступник
міського голови

Зінченко В.М.-
заступник міського
голови

Зінченко В.М.-
заступник
міського голови

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2. Про хід проведення двомісячника озеленення,
чистоти та благоустрою у Гребінківській ОТГ.

Цапенко Л.В. –
секретар міської
ради

Цапенко Л.В. –
секретар міської ради

Цапенко Л.В. –
секретар міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

3. Про заходи до Міжнародного Дня захисту дітей
та Дня молоді

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

4. Про підготовку пришкільних таборів до літнього
оздоровлення дітей влітку 2019 року.

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

5. Про створення та затвердження складу
оргкомітету для проведення щорічного
дитячого вокального фестивалю-конкурсу
«Зорепад».

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць



Червень 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про хід підготовки навчальних
закладів Гребінківської ОТГ до нового
навчального року навчальних закладів

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2. Про затвердження плану заходів до Дня
Конституції України у 2019 році.

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської ради

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

3. Про створення та затвердження складу
організаційного комітету та затвердження плану
заходів до Дня міста.

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і
туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

не пізніше як
за 10 робочих
днів до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць



Липень 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за
перше півріччя 2019 року.

Лисогор В.М.,
секретар
виконавчого
комітету міської
ради

Бондарь Л.В.,
начальник загального
відділу,персоналу

Лисогор В.М.,
секретар
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2. Про виконання фінансових планів та господарську
діяльність комунальних підприємств Гребінківської
ОТГ за 2019 рік

Бунько О.М,
начальник
Гребінківського
ККП
Копилов Ю.П.,
директор
«Спорткомплексу
м. Гребінка»
Магазій С.С.,
директор
Гребінківського
міського будинку
культури

Вельбой О.В.,
директор
гребінківської
міської публічної
бібліотеки

Бунько О.М..,
начальник
Гребінківського
ККП,
Копилов Ю.П.,
директор
«Спорткомплексу
м.Гребінка»
Магазій С.С.,
директор
Гребінківського
міського будинку
культури

Вельбой О.В.,
директор
гребінківської
міської публічної
бібліотеки

Бунько О.М.,
начальник
Гребінківськог
о ККП,
Копилов Ю.П.,
директор
«Спорткомплек
су м. Гребінка»
Магазій С.С.,
директор
Гребінківськог
о міського
будинку
культури
Вельбой О.В.,
директор
гребінківської
міської
публічної
бібліотеки

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

3. Про затвердження плану заходів з відзначення
28-ої річниці Незалежності України та Дня
Державного прапора України

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

4. Про виконання делегованих повноважень
органів виконавчої влади виконавчих органів

Лисогор В.М.-
секретар

Лисогор В.М.-
секретар виконавчого

Лисогор В.М.-
секретар

не пізніше як за
10 робочих днів

Не рідше 1



Гребінківської міської ради за І півріччя 2019 р. виконавчого
комітету

комітету виконавчого
комітету

до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

разу на місяць

5. Затвердити склад оргкомітету для підготовка та
проведення фестивалю культури та мистецтв
«Гребінчині вечорниці».

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць



Серпень 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про затвердження заходів , присвячених 76 річниці з
Дня визволення м. Гребінка та населених пунктів
Гребінківської ОТГ від фашистських загарбників .

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2.
Про хід виконання заходів щодо підготовки
житлово-комунального господарства та
соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2019-2020 рр.

Зінченко В.М. –
заступник
міського голови

Зінченко В.М. –
заступник міського
голови

Зінченко
В.М. –
заступник
міського
голови

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

3. Про затвердження розмірів плати за навчання у
Гребінківській дитячій музичній школі
Гребінківської міської ради на 2020 рік.

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

4. Про затвердження контингенту учнів
Гребінківської дитячої музичної школи
Гребінківської міської ради на 2019-2020
навчальні роки.

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

5. Про закріплення території обслуговування за
закладами освіти Гребінківської міської ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим

Не рідше 1
разу на місяць



міської ради комітетом

6. Про затвердження мережі закладів освіти
Гребінківської міської ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

7. Про організацію харчування дітей в
закладах освіти Гребінківської міської ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць



Вересень 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про закріплення територій обслуговування за
навчальними закладами Гребінківської ОТГ.

Мороз В.П..
начальник відділу
освіти

Мороз В.П..
начальник відділу
освіти

Мороз В.П..
начальник
відділу освіти

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

2. Про погодження проекту рішення «Про виконання
бюджету міської об’єднаної територіальної громади
за ІІ квартал 2019 року».

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового відділу

Бондаренко
Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць

3. Про затвердження плану заходів до
Дня захисника України

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на
місяць



Жовтень 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про підсумки роботи із зверненнями громадян за 9
місяців 2019 року

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Бондарь Л.В.,
начальник загального
відділу, персоналу

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2. Про початок опалювального сезону 2019-2020
років в Гребінківській ОТГ.

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

Зінченко В.М.,
заступник міського
голови

Зінченко В.М.,
заступник
міського
голови



Листопад 2019 року

засідання виконавчого комітету

1. Про стан роботи дошкільних навчальних
закладів Гребінківської ОТГ

Мороз В.П..
начальник відділу
освіти

Мороз В.П..
начальник відділу
освіти

Мороз В.П..
начальник
відділу освіти

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць

2.

Про затвердження плану заходів до Дня святого
Миколая, Новорічних та Різдвяних свят.

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1
разу на місяць



Грудень 2019 року
засідання виконавчого комітету

1. Про виконання вимог Закону України « Про доступ
до публічної інформації» у 2019 році.

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Бондарь Л.В.,
начальник загального
відділу, персоналу

ЛисогорВ.М.-
секретар
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

2. Про перереєстрацію громадян, що перебувають
на квартирному обліку при виконавчому
комітеті Гребінківської міської ради

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

3. Про роботу адміністративної комісії за 2019 рік. Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.,
секретар
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

4. Про погодження проекту рішення «Про виконання
бюджету міської об’єднаної територіальної громади
за ІІІ квартал 2019 року»

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету міської
ради

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового відділу
виконавчого
комітету міської ради

Бондаренко
Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

5. Про погодження проекту рішення «Про бюджет
Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік» та прогнозу на 2021-2022 роки.

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового
відділу

Бондаренко Н.Б.-
начальник
фінансового відділу
виконавчого

Бондаренко
Н.Б.-
начальник
фінансового

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим

Не рідше 1 разу
на місяць



виконавчого
комітету міської
ради

комітету міської ради відділу
виконавчого
комітету
міської ради

комітетом

6. Про затвердження норм витрат на харчування з
розрахунку на одну добу для учнів, викладачів
Гребінківської дитячої музичної школи
Гребінківської міської ради та керівників,
учасників художньої самодіяльності закладів
культури Гребінківської міської ради на 2020 рік

Ільчук О.В.,
начальник
відділу культури
і туризму

Ільчук О.В.,
начальник відділу
культури і туризму

Ільчук О.В.,
начальник
відділу
культури і
туризму

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

7. Про організацію харчування дітей та розмір
батьківської плати за харчування в закладах
дошкільної освіти Гребінківської міської ради у
2020 році

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

8. Про організацію харчування учнів закладів
загальної середньої освіти в 2019 році

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

9. Про затвердження норм витрат на харчування з
розрахунку на одну добу для учнів та
вчителів закладів загальної середньої освіти Гре
бінківської міської ради на 2020рік

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць

10. Про затвердження норм витрат на харчування з
розрахунку на одну добу для учнів та
тренерів Гребінківської ДЮСШ

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх

Не рідше 1 разу
на місяць



Гребінківської міської ради на 2020 рік виконавчого
комітету міської
ради

комітету міської
ради

виконавчого
комітету
міської ради

розгляду
виконавчим
комітетом

11. Про затвердження плану спортивно –
масової роботи Гребінківської ДЮСШ
Гребінківської міської ради на 2020 рік

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник відділу
освіти виконавчого
комітету міської
ради

Мороз В.П.,
начальник
відділу освіти
виконавчого
комітету
міської ради

не пізніше як за
10 робочих днів
до дати їх
розгляду
виконавчим
комітетом

Не рідше 1 разу
на місяць



І. Питання для розгляду в робочому порядку ( при наявності заяв,звернень):

1. Про реєстрацію Колективних договорів, змін та
доповнень до Колективних договорів
підприємств. установ, організацій.

Лисогор В.М –
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М –
секретар виконавчого
комітету

Лисогор В.М –
секретар
виконавчого
комітету

Щомісячн

о

2. Про переоформлення особових рахунків Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Щомісячн

о

3. Про надання дозволу мешканцям міста
Гребінка на підключення домоволодіння до
вуличного водогону.

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Щомісячн

о

4. Про надання дозволу на переведення житлових
приміщень у нежитлові приміщення.

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Щомісячн

о

5. Про затвердження проектно-кошторисної
документації.

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Щомісячн

о



6. Про погодження переліку об’єктів , на яких
засуджені відбувають громадські роботи.

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Щомісячн

о

7. Про надання дозволу на дарування житла. Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Щомісячн

о

8. Про погодження режиму роботи торгівельних
закладів і установ за погодженням з власниками

Лазоренко Т.Ф.-
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Лазоренко Т.Ф.-
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Лазоренко Т.Ф.-
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Щомісячн

о

9. Про забезпечення багатоквартирних жилих будинків
засобами обліку теплової енергії

Зінченко В.М.,
заступник
міського голови

Зінченко В.М.,
заступник міського
голови

Зінченко В.М.,
заступник міського
голови

Щомісячн

о

10. Про затвердження зведених кошторисних
розрахунків

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Щомісячн

о

11. Про присвоєння поштової адреси будівлям та
земельним ділянкам.

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Рябека Л.О.-
начальник віділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
коммунального
господарства

Щомісячн
о

12. Про надання дозволу на перепланування та
переобладнання житлових та нежитлових
приміщень в будинках житлового та громадського
призначення зі зміною та без зміни функціонального
призначення, фасаду будинку

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Щомісячн
о



13. Про розгляд заяв громадян щодо приватизації
житла.

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Лисогор В.М-
секретар виконавчого
комітету

Лисогор В.М.-
секретар
виконавчого
комітету

Щомісячн
о

14. Про розгляд питань органу опіки та піклування Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Щомісячн
о

15. Про надання дозволів на укладення правочинів
щодо житла (майна), право власності на яке або
право користування яким мають діти

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської ради

Цапенко Л.В.-
секретар міської
ради

Щомісячн
о

16. Про виготовлення проектно- кошторисної
документації.

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального
господарства

Щомісячн
о

17. Про затвердження нормативних документів по
використанню комунального майна, що
знаходиться у власності Гребінківської
об’єднаної територіальної громади

Зінченко А.В..
начальник відділу
інфраструктури,
муніципальних
ініціатив,
інвестицій та
енергоменеджмен
ту

Зінченко А.В..
начальник відділу
інфраструктури,
муніципальних
ініціатив, інвестицій
та
енергоменеджменту

Зінченко А.В..
начальник відділу
інфраструктури,
муніципальних
ініціатив,
інвестицій та
енергоменеджменту

І квартал
2019 року

18. Про погодження Правил благоустрою на
території Гребінківської об'єднаної
територіальної громади

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального

Рябека Л.О.,
начальник відділу
містобудування,
архітектури та
житлово-
комунального

І квартал
2019 року



господарства господарства господарства

19. Про погодження проекту рішення
«Про встановлення місцевих податків і зборів на
території Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

ІІІ квартал
2019 року

20. Про погодження проекту рішення «Про
встановлення ставок єдиного податку для
фізичних осіб - підприємців на території
Гребінківської об’єднаної територіальної
громади з 01.01. 2020 року»

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

ІІІ квартал
2019 року



21. Про погодження проекту рішення
«Про встановлення ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на
території Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік»

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

ІІІ квартал
2019 року

22. Про погодження проекту рішення
«Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік»

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету,

Лазоренко Т.Ф.,
начальник
відділу соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики

ІІІ квартал
2019 року

23. Про погодження проекту рішення
«Про затвердження розпоряджень міського

Бондаренко Н.Б.,
начальник

Бондаренко Н.Б.,
начальник

Бондаренко Н.Б.,
начальник



голови з питань внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об'єднаної територіальної
громади на 2019 рік».

фінансового
відділу
виконавчого
комітету

фінансового
відділу
виконавчого
комітету

фінансового
відділу
виконавчого
комітету

24. Про погодження проекту рішення
«Про затвердження змін до бюджету
Гребінківської міської об'єднаної територіальної
громади на 2019 рік».

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету

25. Про погодження проекту рішення
«Про затвердження звіту про виконання
бюджету Гребінківської міської об'єднаної
територіальної громади за 2,3,4 квартали».

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету

Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового
відділу
виконавчого
комітету



ІІ. Перелік питань, які розглядатимуться на нарадах в порядку контролю за їх виконанням у секретаря
(керуючого справами) виконавчого комітету міської ради Лисогор В.М.

1. Закон України « Про звернення громадян» Про розгляд звернень громадян виконавчого комітету міської ради щоквартально

2. Закон України « Про місцеве
самоврядування в Україні»

Про виконавську дисципліну у виконавчих органах міської ради та комунальних
підприємствах

січень

3. Закон України « Про місцеве
самоврядування в Україні»

Про підготовку та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами
місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань в 2018 році

січень-лютий

4. Закон України « Про місцеве
самоврядування в Україні»

Про стан роботи з кадрами виконавчого комітету Гребінківської міської ради січень-квітень

5. Закон України « Про місцеве
самоврядування в Україні»

Про забезпечення подання у встановлений термін посадовими особами місцевого
самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2018 рік

березень

ІІІ. Перелік законодавчих актів, виконання яких знаходиться на контролі і стали підставою для планування роботи
виконавчого комітету міської ради:

Конституція України ; Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Бюджетний кодекс України; Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Податковий кодекс України Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про службу в органах
місцевого
самоврядування»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів



Закон України «Про доступ до публічної
інформації»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про захист
персональних даних»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
посилення відповідальності за
порушення законодавства про захист
персональних даних»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про звернення
громадян»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про запобігання
корупції»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про охорону
праці»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про захист прав
споживачів»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про мови в Україні» Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про зайнятість
населення»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про охорону дитинства» Протягом
І півріччя

Посадові особи
апарату міськради

Закон України «Про сприяння
соціальному ставленню та розвитку

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її



молоді в Україні» виконавчих органів
Закон України «Про захист економічної
конкуренції»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про оренду землі» Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про оцінку землі» Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про оренду державного
та комунального майна»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

Закон України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів

«Закон України Про регулювання
містобудівної діяльності»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
апарату міськради

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації
надання адміністративних послуг»

Протягом
І півріччя

Посадові особи
міської ради та її
виконавчих органів



ІV. Робота дорадчих органів при виконавчому комітеті міської ради
Постійно діюча комплексна група з питань забезпечення надійності та
безпеки експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури Гребінківської
міської об'єднаної територіальної громади

В разі потреби Волошин В.А.

Постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з
відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і
гарячого водопостачання .

В разі потреби Зінченко В.М.

Опікунська рада Щомісяця Цапенко Л.В.

Адміністративна комісія Щомісяця Цапенко Л.В.

Комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової
грошової допомоги хворим громадянам

Щомісяця Дубовик В.М.

Громадська комісія з житлових питань В разі потреби Лисогор В.М.

Конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в міській раді та її
виконавчих органах

В разі потреби Зінченко В.М.

Комісія міської ради із загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами , зумовленими народженням та
похованням.

В разі потреби Волошин В.А.



V . Перелік державних, релігійних, професійних свят та днів

Свята та пам'ятні дати України в січні 2019 року
1 січня - Новий рік.
7 січня - Різдво Христове.
13-14 січня - Старий-новий рік (Маланки і Василя).
19 січня - Йордан (Водохреще), Богоявлення.
22 січня - День Соборності України.
29 січня - День пам'яті героїв Крут.

Свята та пам'ятні дати України в лютому 2019 року
16-22 лютого - Масниці (Масляна).
15 лютого – День виводу військ з Афганістану
20 лютого - День Героїв "Небесної сотні".
21 лютого - День Рідної мови.

Свята України в березні 2019 року

8 березня - Міжнародний жіночий День.
23 березня – Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного
мистецтва.

Свята та пам'ятні дати України у квітні 2019 року
7 квітня – Благовіщення.
21 квітня – Вербна неділя. День довкілля.
26 квітня - День трагедії на Чорнобильській АЕС.
28 квітня - Великдень

https://korali.info/temy/dlya-chogo-nam-rizdvo.html
https://korali.info/svyata/svyato-malanki.html
https://korali.info/svyata/29-sichnya-den-pamyati-geroiv-krut.html
https://korali.info/svyata/21-lyutogo-mizhnarodnii-den-ridnoi-movi.html
https://korali.info/svyata/7-kvitnya-svyato-blagoviszennya.html


Свята та пам'ятні дати України в травні 2019 року
1 травня - Свято весни і праці.
8 травня - День пам'яті та примирення.
12 травня – День матері.
15 травня – Міжнародний день сім'ї.
16 травня - День вишиванки.
28 травня 2019 – День Святої Трійці (Зелені свята).

Свята та пам'ятні дати України в червні 2019 року
1 червня – Міжнародний День захисту дітей.
5 червня – Всесвітній день довкілля.
6 червня - Вознесіння Господнє. День журналіста України.
16 червня 2019 - Трійця (Зелені свята). День Батька (третя неділя червня).
28 червня – День Конституції України.
30 червня 2019 – День молоді (остання неділя червня).

Свята та пам'ятні дати України в липні 2019 року
15 липня - День українських миротворців

Свята та пам'ятні дати України в серпні 2019 року

23 серпня - День Державного Прапора України.
24 серпня – День Незалежності України.
28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста).

Свята та пам'ятні дати України у вересні 2019 року
1 вересня – День Знань.
5 вересня - День благодійності.
21 вересня 2019 – Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста).

https://korali.info/svyata/den-materi.html
https://korali.info/svyata/den-vishivanki.html
https://korali.info/obryadi/zeleni-svyata-triicya.html
https://korali.info/svyata/24-serpnya-den-nezalezhnosti-ukraini.html
https://korali.info/svyata/28-serpnya-uspinnya-presvyatoi-bogorodici-persha-prechista.html


Свята та пам'ятні дати України в жовтні 2019 року
1 жовтня – Міжнародний день музики.
6 жовтня 2019 – День Вчителя (перша неділя жовтня).
8 жовтня 2019 - День юриста України.
14 жовтня - Покров Пресвятої Богородиці.
14 жовтня - День українського козацтва і захисника України.

Свята та пам'ятні дати України в листопаді 2019 року

4 листопада - День залізничника.
9 листопада – День української писемності та мови.
17 листопада 2018 - День працівників сільського господарства (третя неділя
листопада).
21 листопада 2018 - День гідності і свободи.

Свята та пам'ятні дати України в грудні 2019 року
3 грудня - Міжнародний день інвалідів
4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці (Третя Пречиста).
6 грудня – День Збройних сил України.
7 грудня – День місцевого самоврядування
19 грудня – Миколая Чудотворця.
25 грудня - католицьке Різдво.

Керуючий справами(секретар )виконавчого комітету В.М. Лисогор

https://korali.info/svyata/virshi-uchitelyam.html
https://korali.info/aktualne/katerino-vidchini-no.html
https://korali.info/svyata/chomu-mikolai-borodatii-zahodit-do-kozhnoi-hati.html
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