
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

2-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

22. 12. 2017р.                                                                    м. Гребінка 

14. 00                                                                сесійна зала міської ради 

 

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

міської ради,  Зінченко В.М., Волошин В. А.,- заступники міського голови з 

виконавчих органів ради, керівники  відділів та спеціалісти міської ради,  

керівники комунальних закладів міста, представники засобів масової 

інформації, керівники ЦРЛ, центру первинної медико-санітарної допомоги, 

районного територіального центру з обслуговування населення, 

Гребінківського відділення Лубенської ОДПІ. 

 

Вів засідання  Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про затвердження  Регламенту Гребінківської міської ради 7 

скликання. 

2. Про прийняття у комунальну власність об'єктів спільної власності 

територіальних громад Гребінківського району у власність 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади.  

3. Про передачу міжбюджетних трансфертів. 

4. Про прийняття спецтехніки у комунальну власність. 

5. Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих в 

міжсесійний період з питань внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

6. Про затвердження розпоряджень міського голови з питань надання 

матеріальних допомог. 

7. Про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

8. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) 

квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 

у м. Гребінка на 2018 рік. 

9. Про затвердження програм на 2018 рік. 

10.  Про затвердження проекту Програми соціально-економічного 

розвитку Гребінківської  ОТГ на 2018 рік. 



 

11.  Про затвердження бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

12.  Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.  

13.  Про внесення змін до рішення Гребінківської міської ради  21 сесії 

VII-го скликання від 11. 10. 2017р. 

14.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка.  

15.  Про припинення договору особистого строкового сервітуту 

земельної ділянки в м. Гребінка.  

16.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність у м. Гребінка.  

17.  Про затвердження проекту землеустрою щодо змін цільового 

призначення земельної ділянки в м. Гребінка.  

18.  Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

19.  Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості). 

20.  Про  передачу у власність земельної ділянки. 

21.  Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в м. 

Гребінка.  

22.  Про організаційні заходи щодо підготовки документації до 

земельних торгів (аукціону). 

23.  Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 27. 11. 2017 № 16 « Про дотримання вимог Закону 

України «Про  публічні закупівлі». 

24.  Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 27. 11. 2017 № 7 «Про  затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів». 

25.  Різне. 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій і 

голосуванню, з порядку денного 2 сесії виключено питання: 

- Про передачу міжбюджетних трансфертів; 

а також включено наступні питання: 

- Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 27. 11. 2017 № 16 « Про дотримання вимог Закону України 

«Про  публічні закупівлі»; 



 

- Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 27. 11. 2017 № 7 «Про  затвердження структури виконавчих 

органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів». 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження  Регламенту Гребінківської міської ради 7 

скликання. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Регламент  Гребінківської міської ради 7 скликання 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2. Про прийняття у комунальну власність об'єктів спільної 

власності територіальних громад Гребінківського району у власність 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади. 

ІНФОРМУВАВ: Волошин В.А., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про прийняття у комунальну власність 

об'єктів спільної власності територіальних громад Гребінківського району у 

власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  

СЛУХАЛИ: 4. Про прийняття спецтехніки у комунальну власність. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про прийняття спецтехніки у комунальну 

власність (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються).  

СЛУХАЛИ: 5. Про затвердження розпоряджень міського голови прийнятих 

в міжсесійний період з питань внесення змін до бюджету на 2017. 

ІНФОРМУВАЛА: Черненкова І.В., начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності міської ради, головний бухгалтер міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження розпоряджень міського 

голови прийнятих в міжсесійний період з питань внесення змін до бюджету на 

2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  



 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження розпоряджень міського голови з питань 

надання матеріальних допомог. 

ІНФОРМУВАЛА: Черненкова І.В., начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності міської ради, головний бухгалтер міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження розпоряджень міського 

голови з питань надання матеріальних допомог (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються).  

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до бюджету на 2017 рік.  

ІНФОРМУВАЛА: Черненкова І.В., начальник відділу бухгалтерського обліку 

та звітності міської ради, головний бухгалтер міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету на 2017 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються).  

СЛУХАЛИ: 8. Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 

(одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних 

осіб у м.  Гребінка на 2018 р. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально – 

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про встановлення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого 

майна фізичних осіб у м.  Гребінка на 2018 р. (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  

СЛУХАЛИ: 9.Про затвердження програм на 2018 рік. 

9.1. Програма покращення благоустрою на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально – 

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму покращення благоустрою на 2018 рік 

(рішення додаються). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  

9.2.Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку 

теплової енергії. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму забезпечення багатоквартирних будинків 

засобами обліку теплової енергії (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  



 

9.3.Програма підтримки діяльності житлово-комунального господарства на 

2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки діяльності житлово-

комунального господарства на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.4. Програма підтримки і розвитку ОСББ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально -

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки і розвитку ОСББ на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються).  

9.5. Про фінансування та виконання заходів Програми зовнішнього освітлення 

в 2018 році. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про фінансування та виконання заходів 

Програми зовнішнього освітлення в 2018 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  

9.6. Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.7. Програма підтримки військовослужбовців, учасників АТО та членів їх 

сімей на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки військовослужбовців, учасників 

АТО та членів їх сімей на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.8. Програма соціального захисту воїнів інтернаціоналістів, які приймали 

участь у військових конфліктах за межами України. 



 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму соціального захисту воїнів 

інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами 

України (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.9. Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму підтримки та розвитку фізичної культури і 

спорту на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.10. Програма розвитку футболу в Гребінківській ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму розвитку футболу в Гребінківській ОТГ на 

2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.11. Програма інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 

рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму інформаційного забезпечення діяльності 

міської ради на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.12. Програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.13. Програма розвитку настільного тенісу на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму розвитку настільного тенісу на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.14. Програма організації оплачуваних громадських робіт на території 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму організації оплачуваних громадських робіт 

на території Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

9.15. Програма розвитку гандболу, хокею та ветеранського футболу. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму розвитку гандболу, хокею та ветеранського 

футболу (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження проекту Програми соціально-економічного 

розвитку Гребінківської  ОТГ на 2018 рік.  

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу з питань соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської  ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються).  

СЛУХАЛИ: 11.Про затвердження бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити бюджет Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються). 

СЛУХАЛИ:12. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, який оголосив проекти рішень: 

1.Про виділення гр. Морозу В.М. земельної ділянки для встановлення 

металевого гаража в м. Гребінка по вул. Незалежності, 18-А, гараж №1. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Морозу В.М. земельної 

ділянки для встановлення металевого гаража в м. Гребінка по вул. 

Незалежності, 18-А, гараж №1 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

(Результати поіменного голосування додаються). 

2.Про виділення гр. Іродовській О.В. земельної ділянки в користування 

(оренду) для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Іродовській О.В. земельної 

ділянки в користування (оренду) для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, 

б/н (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.Про виділення гр. Науменку В.М. земельної ділянки в користування (оренду) 

для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Науменку В.М. земельної 

ділянки в користування (оренду) для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, 

б/н (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.Про виділення гр. Шаповал А.Ю. земельної ділянки в користування (оренду) 

для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, б/н. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Шаповал А.Ю. земельної 

ділянки в користування (оренду) для городництва в м. Гребінка по вул. Зелена, 

б/н (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 13. Про внесення змін до рішення Гребінківської міської ради 

21 сесії VII-го скликання від 11. 10. 2017 р. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І. П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до рішення Гребінківської 

міської ради 21 сесії VII-го скликання від 11. 10. 2017 р. «Про дозвіл КЗ 

«Гребінківський центр ПМСД» на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки в користування (сервітут)  в м. Гребінка по пров. 

Спортивний, б/н.» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються). 

СЛУХАЛИ: 14.Про поновлення договору оренди земельної ділянки в 

м.Гребінка  

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про поновлення договору оренди земельної 

ділянки в м.Гребінка по вул. Євгена Гребінки, 4 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

(Результати поіменного голосування  додаються). 

СЛУХАЛИ : 15. Про припинення договору особистого строкового сервітуту 

земельної ділянки в м. Гребінка. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про припинення договору особистого 

строкового сервітуту земельної ділянки в м. Гребінка по вул. Незалежності, 4, 

77 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність в м. Гребінка. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, який оголосив проекти рішень: 

1.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 88. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 88 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

2.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 101. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 101 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 69. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 69 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власністьв м. Гребінка по вул. Перемоги, 67. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власністьв м. Гребінка по вул. Перемоги, 67 

(рішення додаєьтся). 



 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 17.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки в м. Гребінка  

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки в м. Гребінка по пров. Пирятинський, 34 В 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 18.Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, який оголосив проекти рішень: 

1.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) по вул. 

Світанкова, 90, с. Новодар, Гребінківського району, Полтавської області. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) по вул. Світанкова, 90, с. Новодар, Гребінківського району, 

Полтавської області (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

2.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Чкалова, 34. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Чкалова, 34 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. 1 Травня, 41. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. 1 Травня, 41 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. 1 Травня, 50. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості)в м. Гребінка по вул. 1 Травня, 50 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

5.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Маяковського, 36. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Маяковського, 36 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

6.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Історична, 32. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Історична, 32 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Свободи, 65. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Свободи, 65 (рішення додається).  

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 19. Про  дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Про дозвіл гр. Павленко Н.І. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



 

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

Гребінки, 6 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 20. Про передачу у власність земельної ділянки.  

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення Про передачу у спільну сумісну власність 

земельної ділянки в м. Гребінка по вул. Євгена Гребінки, 1 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в  

м.Гребінка. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища, який оголосив проекти рішень: 

1.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Магістральна, 69-А, та внесення змін до договору оренди. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Магістральна, 69-А, та внесення змін до 

договору оренди (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

2.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Магістральна, 69в, та внесення змін до договору оренди. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Магістральна, 69в, та внесення змін до 

договору оренди (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.Про припинення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Миру, 46 д. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про припинення договору оренди земельної 

ділянки в м. Гребінка по вул. Миру, 46 д (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

4.Про надання в оренду земельної ділянки в м. Гребінка по вул. Миру, 46 д. 



 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про надання в оренду земельної ділянки в м. 

Гребінка по вул. Миру, 46 д (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 22. Про організаційні заходи щодо підготовки документації до 

земельних торгів (аукціону). 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про організаційні заходи щодо підготовки 

документації до земельних торгів (аукціону) (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 23. Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 27.11.2017 № 16 « Про дотримання вимог Закону 

України « Про публічні закупівлі». 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В. М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до рішення І сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 № 16 « Про дотримання 

вимог Закону України « Про публічні закупівлі» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 24. Про внесення змін до рішення І сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 27.11.2017 р. « Про затвердження структури 

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до рішення І сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 27.11.2017 р. « Про затвердження 

структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування  додаються). 

 

Різне:  

В різному міський голова Колісніченко В.І. вручив посвідчення депутатів 

Гребінківської  міської ради депутатам, які були відсутні на засіданні1 сесії. 

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

та оголосив 2– гу сесію міської ради 7 скликання закритою. 

 

Міський голова                                                      В. Колісніченко  


