
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

13-ї  сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

23. 10. 2018р.                                                                    м. Гребінка 

14. 00                                                                сесійна зала міської ради 

 

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

міської ради, Волошин В.А. - заступники міського голови, в.о. старост, члени 

виконавчого комітету, Зоркін О.В. - керуючий справами Гребінківської 

районної ради, Князєв О.В. - заступник голови Гребінківської РДА, 

Литвиненко С.П. - директор КНП «Гребінківський центр первинної медико-

санітарної допомоги», Кривошея В.І. - головний лікар Центральної районної 

лікарні, Скляр З М. - заступник начальника відділу «Гребінківське бюро 

правової допомоги», керівники відділів та спеціалісти міської ради, 

представники засобів масової інформації,  

 

Вела засідання Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2018 рік.  

2. Про стан використання медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади переданих Гребінківській районній раді на 

утримання Гребінківської ЦРЛ на 2018 рік (за 9 місяців 2018 року).  

3. Про стан використання медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади переданих Гребінківській районній раді на 

утримання Гребінківського центру первинної медико-санітарної допомоги на 

2018 рік (за 9 місяців 2018 року).  

4. Про затвердження Програми правової освіти Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.  

5. Про внесення змін до рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 24.09.2018 року № 394 «Про затвердження Плану проведення 

інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків у Гребінківській ОТГ».  

6. Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році 

за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що утворилися на кінець 2017 року ( рішення 10 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 17.08.2018 № 336)   



7. Про внесення змін до Переліку, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (рішення 

10 сесії Гребінківської міської ради7 скликання від 17.08.2018 № 333)  

8. Про внесення змін до Програм Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік.  

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

територіальної громади на 2018 рік.  

10. Про розроблення проекту детального плану території земельних 

ділянок по вул. 1 травня, 50 та вул. Євгена Гребінка, 8 в м. Гребінка для 

будівництва культової споруди.  

11. Про передачу книг Н. Третяк «Причащаюся словом».  

12. Про списання комунального майна.  

13. Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою.  

14. Про затвердження документацій із землеустрою.  

15. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок.   

16. Різне. 

 

За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому і 

результатами голосування до порядку денного 11 сесії включено 3 питання: 

- Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту 

окремих незахищених категорій населення Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік; 

- Про виплату грошової компенсації за невикористану відпустку; 

- Про здійснення нотаріальних дій в сільських населених пунктах 

Гребінківської ОТГ; 

 

 

За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому і 

результатами голосування із порядку денного виключено питання: 

- Про списання комунального майна. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади за 9 місяців 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання бюджету Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 



СЛУХАЛИ: 2.Про стан використання медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади переданих Гребінківській 

районній раді на утримання Гребінківської ЦРЛ на 2018 рік (за 9 місяців 

2018 року). 

ІНФОРМУВАВ: Кривошея В.І. головний лікар Центральної районної лікарні 

(інформація додається). 

Поставила запитання: Цапенко Л.В., секретар міської ради щодо пільгових 

пенсій. 

На поставлене запитання надав відповідь Кривошея В.І. головний лікар 

Центральної районної лікарні. 

Поставила запитання: Цапенко Л.В., секретар міської ради щодо переліку 

медикаментів закуплених за кошти бюджету ОТГ. 

На поставлене запитання надав відповідь Кривошея В.І. головний лікар 

Центральної районної лікарні. 

Поставила запитання: Цапенко Л.В., секретар міської ради щодо медичної 

реформи. 

На поставлене запитання надав відповідь Кривошея В.І. головний лікар 

Центральної районної лікарні. Доповнив Литвиненко С.П., директор КНП 

«Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Поставив запитання: Волошин В.А., заступник міського голови щодо 

планування бюджету районної лікарні на 2019 рік. 

На поставлене запитання надав відповідь Кривошея В.І. головний лікар 

Центральної районної лікарні. 

Поставив запитання: Волошин В.А., заступник міського голови щодо 

пологового відділення. 

На поставлене запитання надав відповідь Кривошея В.І. головний лікар 

Центральної районної лікарні.  

Під час обговорення даного питання до зали засідань увійшла і 

зареєструвалась депутат Божко С.С. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 3.Про стан використання медичної субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам та субвенції з бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади переданих Гребінківській 

районній раді на утримання Гребінківського центру первинної медико-

санітарної допомоги на 2018 рік (за 9 місяців 2018 року). 

ІНФОРМУВАВ: Литвиненко С.П., директор КНП «Гребінківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» (інформація додається). 

Поставив запитання: Волошин В.А., заступник міського голови щодо 

фінансування КНП «Гребінківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

На поставлене запитання надав відповідь: Литвиненко С.П., директор КНП 

«Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги». 

Поставив запитання: Волошин В.А., заступник міського голови щодо 

переліку медикаментів. 



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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 4.Про затвердження Програми правової освіти 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки. 

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

ДоповнилаВиступили: Скляр З М. - заступник начальника відділу 

«Гребінківське бюро правової допомоги». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму правової освіти населення Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (рішення 

додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 5.Про внесення змін до рішення 11 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 24.09.2018 року № 394 «Про затвердження 

Плану проведення інвентаризації та паспортизації дитячих майданчиків 

у Гребінківській ОТГ». 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко А.В., начальник відділу інфраструктури, 

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 6.Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 

2018 році за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворилися на кінець 2017 року ( рішення 10 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 17.08.2018 № 336). 

ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 7.Про внесення змін до Переліку, що фінансуються у 2018 

році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій (рішення 10 сесії Гребінківської міської ради7 скликання від 

17.08.2018 № 333). 

ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 8.Про внесення змін до Програм Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

8.1. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 



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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.2. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.3. Про внесення змін до Програми підтримки діяльності Гребінківської 

районної організації ветеранів на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми підтримки 

діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2018 рік (рішення 

додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

покращення благоустрою Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення 

додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.5. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних громадських 

робіт на території Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми організації 

оплачуваних громадських робіт на території Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

(рішення додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.6. Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення Гребінківської 

ОТГ на 2017-2020 роки. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 



Поставила запитання: Божко С.С., депутат міської ради щодо освітлення вул. 

Залізнична та провулку Пирятинський у м.Гребінка. 

На поставлене запитання надав відповідь Пляшечник О.М., головний інженер 

Гребінківського ККП, депутат міської ради. 

В ході обговорення вирішили запросити начальника Гребінківської філії 

ПАТ Полтаваобленегро Тищенко І.В. на апаратну нараду до міського голови 

та на засідання сесії. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

зовнішнього освітлення Гребінківської ОТГ на 2017-2020 роки (рішення 

додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.7. Про внесення змін до Програми підтримки житлово-комунального 

господарства на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми підтримки 

житлово-комунального господарства на 2018 рік (рішення додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.8. Про внесення змін до Програми профілактики злочинності та 

правопорушень на території Гребінківської ОТГ на 2018-2020 роки. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

В ході обговорення вирішили запросити начальника Гребінківського відділу 

поліції Романенка М.В. на сесію міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської ОТГ 

на 2018-2020 роки (рішення додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.9. Про внесення змін до Програми розвитку ветеранського футболу в м. 

Гребінка на 2018 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської ОТГ 

на 2018-2020 роки (рішення додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

8.10. Про внесення змін до рішення 2 сесії VII скликання від 22 грудня 2017 

року № 37 «Про затвердження Програми підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік». 

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту. 

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



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 9.Про внесення змін до бюджету Гребінківської 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 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 10.Про розроблення проекту детального плану території 

земельних ділянок по вул. 1 травня, 50 та вул. Євгена Гребінка, 8 в м. 

Гребінка для будівництва культової споруди. 

ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ. 

ДоповнилаВиступили Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

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

Голосували: «за» - 19;  «проти» - 0;  «утримався» - 1. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 11.Про передачу книг Н. Третяк «Причащаюся словом». 

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

Поставив запитання: Рябека Р.М., депутат міської ради щодо розподілу 

примірників книги Н. Третяк «Причащаюся словом». 

На поставлене запитання надала відповідь Цапенко Л.В., секретар міської 

ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 12.Про надання дозволів на розробку документацій із 

землеустрою. 

12.1. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для ведення 

особистого селянського господарства Чухно О.І. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 13.Про затвердження документацій із землеустрою. 

13.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

по вул. 40-річчя Перемоги, 22, в с. Оржиця, Гребінківського району, 

Полтавської області. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

13.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Маяковського, 33. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 14.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок. 

14.1. Про розгляд звернення щодо поновлення договору оренди земельної 

ділянки гр. Кременю О.Г. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

14.2. Про поновлення договору оренди земельної ділянки. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 15.Про затвердження розпоряджень міського голови про 

надання матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального 

захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 16.Про виплату грошової компенсації за невикористану 

відпустку. 

ІНФОРМУВАЛА: Лисогор В.М., керуюча справами виконкому. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 17.Про здійснення нотаріальних дій в сільських населених 

пунктах Гребінківської ОТГ. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 



 

Різне:  

В різному депутат Божко С.С. зачитала проект звернення депутатів міської 

ради до Президента України Петра Порошенка стосовно тарифів. В 

обговоренні з даного питання взяли участь: Рябека Р.М., голова постійної 

депутатської комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики, регламенту та ЗМІ; 

Цапенко Л.В., секретар міської ради; 

Волошин В.А., заступник міського голови; 

Кулікова Т.В., голова постійної депутатської комісії з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту. 

Після обговорення вирішено винести це питання на розгляд постійної 

депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту для доопрацювання та вивчення 

звернення. 

Секретар міської ради Цапенко Л.В. звернула увагу депутатів на вимоги 

антикорупційного законодавства та на необхідність їхньої участі в семінарах, 

які проводить міська рада з даного питання. 

 

 

 

Цапенко Л.В., секретар міської ради, підвела підсумки роботи пленарного 

засідання та оголосила 13-ту сесію міської ради 7 скликання закритою. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Л.В. Цапенко 

 


