
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08 лютого 2021 року № 43
Про скликання 6-ї сесії Гребінківської
міської ради VІІІ-го скликання

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

І. Скликати 6 -у сесію Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання 24
лютого 2021 року о 14.00 годині в приміщенні міського Будинку культури (м.
Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13).

ІІ. На засідання 6-ї сесії Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання
винести питання:

1. Про затвердження звітів про виконання Програм Гребінківської міської
територіальної громади в 2020 році.

2. Звіт КНП «Гребінківський центр ПМСД» про виконання фінансового
плану на 2020 рік.

3. Звіт КНП «Гребінківська міська лікарня» про виконання фінансового
плану на 2020 рік.

4. Про інформацію одержувачів бюджетних коштів на виконання заходів
Програм в 2020 році

5. Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на період 2019-2021років за 2020 рік.

6. Про реалізацію Договору про співробітництво територіальних громад в
частині делегування повноважень у сфері ведення Реєстру
територіальних громад за 2020 рік.

7. Звіт міського голови про роботу виконавчих органів Гребінківської
міської ради у 2020 році, відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».

8. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників
операції Об’єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

9. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту
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окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2021 рік

10.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту
воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за
межами України на 2021 рік

11.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки породіль у
Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік

12.Про затвердження Програми “Реалізації Концепції допризовної
підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав
Збройних Сил України, інших військових формувань, відбору на
військову службу за контрактом та у військовому резерві” на 2021-2025
роки.

13.Про затвердження Програми поводження з відходами на території
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2023
роки

14.Про затвердження Програми сприяння діяльності відокремленого
підрозділу організації ветеранів України Гребінківської міської
територіальної громади на 2021 рік

15.Про затвердження Програми сприяння діяльності громадської організації
«Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» на 2021 рік

16.Про затвердження Програми Гребінківської міської територіальної
громади щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа на 2021 - 2023 роки

17.Про затвердження звіту про виконання бюджету Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади за 2020 рік

18.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Березівської
сільської ради за 2020 рік

19.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Григорівської
сільської ради за 2020 рік

20.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Короваївської
сільської ради за 2020 рік

21.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Кулажинської
сільської ради за 2020 рік

22.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету
Майорщинської сільської ради за 2020 рік

23.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Наталівської
сільської ради за 2020 рік

24.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Овсюківської
сільської ради за 2020 рік

25.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету
Олександрівської сільської ради за 2020 рік

26.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Почаївської
сільської ради за 2020 рік
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27.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Рудкiвської
сільської ради за 2020 рік

28.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету
Сербинівської сільської ради за 2020 рік

29.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Стукалівської
сільської ради за 2020 рік

30.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Тарасівської
сільської ради за 2020 рік

31.Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Тополівської
сільської ради за 2020 рік

32.Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної
громади на 2021 рік

33.Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння організації
цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної
громади на 2021 рік

34.Про затвердження Програми профілактики злочинності та
правопорушень на території Гребінківської міської територіальної
громади на 2021 рік

35.Про затвердження Програми “Територіальна оборона” на 2021-2025 роки
36.Про затвердження звіту про використання коштів з резервного фонду

бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 2020 рік
37.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік
38.Про затвердження Програми зайнятості населення Гребінківської міської

територіальної громади на 2021 рік
39.Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих

незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної
громади на 2021 рік

40.Про затвердження Програми правової освіти та безоплатної правової
допомоги населення Гребінківської міської територіальної громади на
2021-2025 роки

41.Про затвердження Положення про Гребінківський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гребінківської
міської ради Полтавської області ( в новій редакції).

42.Про безоплатне надання соціальних послуг Гребінківським
територіальним центром соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Гребінківської міської ради Полтавської області

43.Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Гребінківська
міська публічна бібліотека»

44.Про затвердження Положення про проведення регіонального
літературного конкурсу читців творів Євгена Гребінки

45.Про затвердження Положення про проведення регіонального фестивалю-
конкурсу естрадної пісні «Зорепад»

46.Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів
комунальної власності Гребінківської міської територіальної громади для
передачі в оренду на аукціоні та без проведення аукціону.
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http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/91.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/92.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/92.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/92.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/93.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/98.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/98.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/108.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/108.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/110.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/110.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/112.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/112.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/112.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/115.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/115.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/115.pdf


47.Про передачу закладів освіти в управління та на баланс відділу освіти
Виконавчого комітету Гребінківської міської ради.

48.Про передачу закладів культури в управління та на баланс відділу
культури і туризму Гребінківської міської ради

49.Про прийняття земельної ділянки державної власності
сільськогосподарського призначення у комунальну власність
Гребінківської міської ради.

50. Про розгляд звернень щодо надання дозволів на розробку документацій
із землеустрою.

51. Про затвердження документацій із землеустрою.
52. Різне.

Міський голова В. Колісніченко


