
     

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  18 лютого 2019  року                                                                                       № 56 

 

Про скликання 18-ї сесії 

Гребінківської міської ради VІІ-го 

скликання                        

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати 18-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 14 

березня 2019 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 35). 

ІІ. На засідання 18-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

винести питання: 

1. Звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Гребінківської 

міської ради в 2018 році. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог у відповідності до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 

3. Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2019 році за 

рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворилися на кінець 2018 року. 

4. Про затвердження програм розвитку галузі охорони здоров’я 

(Гребінківського центру ПМСД та Гребінківської ЦРЛ). 

5. Про затвердження Положення про грошові винагороди педагогічним 

працівникам та учням-переможцям та призерам III (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням-

переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських фестивалів, 

конкурсів, спортивних змагань, переможцям та призерам II (обласного) 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук 

України. 

6.Про внесення змін та доповнень до штатних розписів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

7. Про виготовлення містобудівної документації. 



8. Про затвердження проекту Правил благоустрою населених пунктів 

Гребінківської ОТГ. 

9. Про концепцію створення Центру надання адміністративних послуг в 

Гребінківській ОТГ ( Програми розвитку системи надання адміністративних 

послуг в ОТГ на 2019-2020 роки). 

10. Про внесення змін до структури виконавчих органів Гребінківської міської 

ради. 

11. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 

ЦНАП. 

12.Про затвердження графіку роботи ЦНАП. 

13.Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ. 

14. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

15. Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

16. Про затвердження документацій із землеустрою. 

17. Про припинення права користування земельними ділянками. 

18.Про надання в оренду земельних ділянок 

19.Різне.  

 

 Міський голова         В. Колісніченко 

 


