
                                                              
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П р о т о к о л 

23-ї сесії  Гребінківської міської ради 7-го скликання 

      

     

         23 липня 2019р.                                  м. Гребінка 

         14.00                                                             сесійна зала міської ради 

 

          Присутні: депутати міської ради (список додається), Цапенко Л.В., 

секретар міської ради,   Зінченко В.М., заступник міського голови з питань 

виконавчих органів ради, керівники комунальних підприємств міста, 

виконуючі обов’язки старост, члени виконкому, керівники та спеціалісти 

відділів міської ради, представники засобів масової інформації  

       

Вів засідання Колісніченко В.І., міський голова. 

  

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за І півріччя 2019 року. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог у відповідності до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 

3. Про внесення змін та доповнень до Програм Гребінківської ОТГ. 

4. Про затвердження детального плану території, обмеженої провулком 

Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком Олексія Припутня, вулицею 

Євгена Гребінки в м. Гребінка Полтавської області. 

5. Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу учительських проектів 

«На хвилі сучасності». 

6. Про затвердження Регламенту роботи відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Гребінківської міської ради. 

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

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій, що утворився на 

кінець 2018 року. 

8. Про внесення змін до рішення 21 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 20.06.2019  № 735. 

9. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 



громади на 2019 рік.  

10.Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

11.Про затвердження документацій із землеустрою. 

12.Різне. 

За рекомендацією спільного засідання виконкому і профільних постійних 

комісій міської ради та за голосуванням до Порядку денного 23 сесії включено 

два додаткові питання:  

- Про затвердження Положення про проведення спортивних змагань з нагоди 

святкування Дня міста та інших святкових дат. 

- Про погодження надання частини додаткової відпустки міському голові. 

За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому, та за 

голосуванням з порядку денного 23 сесії виключено 2 питання, а саме: 

- Про затвердження детального плану території, обмеженої провулком 

Спортивний, вулицями Незалежності та Миру, провулком Олексія Припутня, 

вулицею Євгена Гребінки в м. Гребінка Полтавської області; 

- Про затвердження Регламенту роботу відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Гребінківської міської ради 

 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

 

СЛУХАЛИ 1:  Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади за І півріччя 2019 року. 

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

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання бюджету Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2019 року (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог у відповідності до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 

рік. 

2.1.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальної 

допомоги відповідно до Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Інформувала: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального захисту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідні розпорядження міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 



2.2.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції, учасників дій в операції Об’єднаних Сил та членів їх 

сімей мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Інформувала: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального захисту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідні розпорядження міського голови про надання 

матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції, учасників дій в операції Об’єднаних Сил та 

членів їх сімей мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

   СЛУХАЛИ:3Про внесення змін та доповнень до Програм Гребінківської ОТГ. 

3.1.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.2 .Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребінків-

ської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.3.Про внесення змін до Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-

комунального господарства Гребінківської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

3.4.Про внесення змін до Програми Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та 

покращення надання населенню медичних послуг на 2019 рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

3.5. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних громадських 

робіт на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

3.6.Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 роки. 

   Інформувала: Кудрик О.П., головний спеціаліст відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 4.Про затвердження Порядку та умов проведення конкурсу 

учительських проектів «На хвилі сучасності». 

Інформувала: Кудрик О.П., головний спеціаліст відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2019 

році за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку 

окремих територій, що утворився на кінець 2018 року. 

Інформував: Зінченко А.В., начальник відділу інфраструктури, муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 6.Про внесення змін до рішення 21 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 20.06.2019  № 735. 

Інформував: Зінченко А.В., начальник відділу інфраструктури, муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: 7.Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

Інформувала: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 8.Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

8.1.Про дозвіл гр. Затинайку С.О. на виготовлення проекту землеустрою щодо від-

ведення земельної ділянки на території Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади Полтавської області. 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

8.2. Про дозвіл гр. Крайн В.І. на виготовлення технічної документації із землеуст-

рою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцево-

сті) в м. Гребінка по вул. Вокзальна, 54. 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

8.3. Про дозвіл гр. Скорині В.П. на виготовлення технічної документації із землеу-

строю щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місце-

вості) в м. Гребінка по вул. Вокзальна, 55. 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

8.4. Про інвентаризацію земельної ділянки колективної власності колишнього КСП 

ім.Кагамлика під об’єктами нерухомості СФГ «БІРЮЗА» по вул. Польова, 35а, в с. 

Польове, Гребінківського району, Полтавської області. 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: Про затвердження документацій із землеустрою. 

9.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-Г, гараж №6. 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

9.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства в с. Загребелля, Гребі-

нківського району, Полтавської області 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

9.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. 

Чехова, 3 

Інформувала: Гавриленко Світлана Сергіївна, провідний спеціаліст відділу земель-

них відносин та охорони навколишнього середовища 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 10.Про затвердження Положення про проведення спортивних 

змагань з нагоди святкування Дня міста та інших святкових дат 

Інформувала: Кудрик О.П., головний спеціаліст відділу освіти. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 11. Про погодження надання частини додаткової відпустки міському 

голові. 

Інформувала: Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

Колісніченко В.І., міський голова, заявив про конфлікт інтересів та про те, що не 

прийматиме   участь в голосуванні з даного питання. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0. Колісніченко В.І., міський голова не 

приймав участі в голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

В різному депутати не порушували заяв та звернень. 

 



 Колісніченко В.І., міський голова, підвів підсумки роботи пленарного 

засідання та оголосив 23 сесію міської ради сьомого скликання закритою. 

     

 

Міський голова                                                              В. Колісніченко  


