
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

3-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

23. 01. 2018р.                                                                    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. 

 

Вів засідання  Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про затвердження Плану роботи Гребінківської міської ради 7 

скликання на 2018 рік. 

2. Про затвердження меж старостинських округів Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади у 

2018 році. 

4. Про організацію харчування  дітей та розмір батьківської плати за 

харчування в дошкільних навчальних закладах Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади у 2018 році. 

5. Про затвердження  Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

6. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

7. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості). 

8. Про проведення земельних торгів (аукціону). 



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

скликання від 30.01.2014 року «Про затвердження нормативних 

документів по використанню комунального майна, що знаходиться у 

власності територіальної громади м. Гребінка». 

10. Різне. 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій і 

результатами голосування, до порядку денного включено наступні питання: 

- Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

на 2018 рік; 

- Про внесення змін до штатного розпису ЗДО «Струмочок» с. Слободо-

Петрівка; 

- Про внесення змін до структури апарату міської ради та її виконавчих 

органів; 

- Про затвердження графіку прийому громадян депутатами Гребінківської 

міської ради 7 скликання; 

- Про затвердження Статутів (нова редакція) загальноосвітніх навчальних 

закладів Гребінківської міської ради Полтавської області; 

- Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09. 03. 

2006 року № 268. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження Плану роботи Гребінківської міської 

ради 7 скликання на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити План роботи Гребінківської міської ради 7 

скликання на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження меж старостинських округів 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити межі старостинських округів Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 3.Про організацію харчування учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади у 2018 році. 



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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про організацію харчування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2018 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 4.Про організацію харчування  дітей та розмір батьківської 

плати за харчування в дошкільних навчальних закладах Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про організацію харчування дітей та розмір 

батьківської плати за харчування в дошкільних навчальних закладах 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади у 2018 році 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.Про затвердження  Програми соціально-економічного 

розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 

2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити «Програму соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 6.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: 

6.1. Про виділення гр. Андрієчко О.М. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-5, 

гараж №4. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Андрієчко О.М. 

земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Гребінка по 

вул. Полтавська, 11-А, секція-5, гараж №4 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



6.2. Про виділення гр. Андрієчку Р.В. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. Полтавська, 11-А, секція-5, 

гараж №3. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про виділення гр. Андрієчку Р.В. земельної 

ділянки для будівництва індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. 

Полтавська, 11-А, секція-5, гараж №3 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

6.3. Про дозвіл гр. Овчаренку С.О. на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної ділянки у власність в м. Гребінка по вул. 

Полтавська, 11-А, секція-В, гараж №6. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Овчаренку С.О. на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 

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

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 7.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: 

7.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Гребінка по вул. Панаса Мирного, 20. 

Депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання Божко С.С. оголосила 

свою заяву про наявний конфлікт інтересів і про те, що не буде брати участі в 

голосуванні. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Гребінка по вул. Панаса Мирного, 20 (рішення додається). 

Голосували: «за» - 21 (20 депутатів, міський голова), «проти» - 0. 

Депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання Божко С.С. в голосуванні 

участі не приймала. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Гребінка по вул. Чкалова, 22. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в 

м. Гребінка по вул. Чкалова, 22 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Миру, 37, с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Миру, 37, с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської області 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Світанкова, 30, с. Новодар, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Світанкова, 30, с. Новодар, Гребінківського району, Полтавської 

області (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.5. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в с.Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в с.Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області (рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.7. Про дозвіл гр. Деркунському І.С. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. Вокзальна, 51. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про дозвіл гр. Деркунському І.С. на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Вокзальна, 51 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 8. Про проведення земельних торгів (аукціону). 

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

охорони навколишнього середовища. 

Поставив запитання: Обруч О.О., депутат Гребінківської міської ради 7 

скликання. 

На поставлене питання надали відповідь Приліпко І.П., начальник відділу 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища та Цапенко Л.В., 

секретар міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про проведення земельних торгів 

(аукціону) (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 9.Про внесення змін до рішення 21 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 30.01.2014 року «Про затвердження 

нормативних документів по використанню комунального майна, що 

знаходиться у власності територіальної громади м. Гребінка». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 10.Про внесення змін до бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: 11.Про внесення змін до штатного розпису ЗДО «Струмочок» 

с. Слободо-Петрівка. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до штатного розпису 

ЗДО «Струмочок» с. Слободо-Петрівка (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 12. Про внесення змін до структури апарату міської ради та її 

виконавчих органів. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до структури апарату 

міської ради та її виконавчих органів (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження графіку прийому громадян 

депутатами Гребінківської міської ради 7 скликання. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити графік прийому громадян депутатами 

Гребінківської міської ради 7 скликання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 14.Про затвердження Статутів (нова редакція) 

загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської ради 

Полтавської області. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статути (нова редакція) загальноосвітніх 

навчальних закладів Гребінківської міської ради Полтавської області 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 15. Про дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 09. 03. 2006 року № 268. 

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

Колісніченко В.І., міський голова зробив заяву про наявний конфлікт 

інтересів і про те, що не буде брати участь в голосуванні. 

Питання на голосування поставила секретар міської ради Цапенко Л.В. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - 21 депутат, «проти» - 0. 

Міський голова Колісніченко В.І. в голосуванні участі не приймав. 



(Результати поіменного голосування додаються). 

 

 

Різне: 

 

В різному секретар міської ради Цапенко Л.В., зачитала лист, що надійшов 

депутатам від Гребінківської районної організації профспілки працівників 

освіти і науки України. 

В обговоренні з даного питання взяли участь: 

Волошин В.А., заступник міського голови; 

Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу Гребінківської міської ради; 

Цапенко Л.В., - секретар міської ради; 

Обруч О.О., - депутат Гребінківської міської ради 7 скликання; 

Бондарь І.М., - голова постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

підприємництва; 

Божко С.С. – депутат Гребінківської міської ради 7 скликання; 

Чайка С.І. – депутат Гребінківської міської ради 7 скликання. 

Вирішили до даного питання повернутися за підсумками виконання бюджету 

ОТГ за І квартал. 

 

В кінці засідання підведено підсумки роботи пленарного засідання та 

оголошено 3 сесію Гребінківської міської ради закритою. 

 

 

 

 

 

      Міський голова                                                      В. Колісніченко 


