
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

5-ї сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

02. 03. 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, Запорожець С.В., перший заступник 

голови Гребінківської РДА, Зоркін О.В., керуючий справами Гребінківської 

районної ради, представники засобів масової інформації. 

 

Вів засідання Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт міського голови про роботу Гребінківської міської ради та її 

виконавчих органів в 2017 році.  

2. Звіти одержувачів бюджетних коштів на виконання заходів міських 

Програм у 2017 році. 

3. Звіти про виконання міських програм в 2017 році та звіти одержувачів 

бюджетних коштів на виконання заходів міських  Програм у 2017 році.  

4. Звіт про реалізацію Договору про співробітництво територіальних громад в 

2017 році.  

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

територіальної громади на 2018 рік.  

6. Про внесення змін до Програм на 2018 рік.  

7. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ.  

8. Про затвердження Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки.  

9. Про затвердження Статутів закладів культури та освіти Гребінківської ОТГ.  

10. Про внесення змін до штатних розписів загальноосвітніх навчальних 

закладів.  



11. Про затвердження детального плану території частини кварталу, 

обмеженою провулком Пирятинським, вулицею Польова, місцевими 

проїздами та залізничною колією в м. Гребінка Полтавської області.  

12. Про затвердження Програми виготовлення документації для передачі 

багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ.  

13. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

документацій із землеустрою.  

14. Про затвердження документацій із землеустрою.  

15. Про припинення договору оренди земельної ділянки.  

16. Про надання в оренду земельних ділянок.  

17. Про погодження проведення торгів у формі аукціону Головним управлінням 

Держгеокадастру у Полтавській області. 

18. Різне. 

За рекомендацією спільного засідання виконкому та постійних комісій, за 

результатами голосування до порядку денного 5 сесії включено 4 питання: 

- Про затвердження Програми висвітлення діяльності Гребінківської ОТГ у 

передачах районної телевізійної студії «Гребінка» на 2018 рік; 

- Про створення комунального закладу «Гребінківська міська публічна 

бібліотека»; 

- Про внесення зміни 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»; 

- Про надання дозволу на проведення пошукових робіт; 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 1. Звіт міського голови про роботу Гребінківської міської ради та 

її виконавчих органів в 2017 році. 

ІНФОРМУВАВ: Колісніченко В.І., міський голова (презентація звіту). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт міського голови про роботу Гребінківської міської 

ради та її виконавчих органів в 2017 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2.Звіти одержувачів бюджетних коштів на виконання заходів 

міських Програм у 2017 році. 

ІНФОРМУВАЛИ: Бунько О.М., начальник КП «Гребінківський комбінат 

комунальних підприємств». 

Копилов Ю.П., директор КП «Спортивний комплекс м. Гребінка». 



Сидоренко А.М., начальник Гребінківського районного сектору Головного 

управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській 

області. 

Петренко М.П., голова громадської організації «Інвалідів та ветеранів союз 

чорнобильців Гребінківщини». 

Романенко М.В., начальник Гребінківського відділу поліції. 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома звіти одержувачів бюджетних коштів на виконання 

заходів міських Програм в 2017 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 3.Звіти про виконання міських програм в 2017 році. 

3.1.Звіт про виконання міської Програми підтримки військовослужбовців, 

учасників АТО та членів їх сімей на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки 

військовослужбовців, учасників АТО та членів їх сімей на 2017 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.2. Звіт про виконання міської Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми соціального 

захисту окремих незахищених категорій населення міста на 2017 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.3. Звіт про виконання міської Програми підтримки житлово-комунального 

господарства на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки 

житлово-комунального господарства на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.4. Звіт про виконання міської Програми покращення благоустрою м.Гребінка на 

2017 рік 



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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми покращення 

благоустрою м.Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.5. Звіт про виконання міської Програми забезпечення багатоквартирних жилих 

будинків засобами обліку теплової енергії у м.Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми забезпечення 

багатоквартирних жилих будинків засобами обліку теплової енергії у м.Гребінка 

на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.6. Звіт про виконання міської Програми організації оплачуваних громадських 

робіт в м.Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми організації 

оплачуваних громадських робіт в м.Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.7. Звіт про виконання міської Програми підтримки футболу в м.Гребінка на 

2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки 

футболу в м.Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.8. Звіт про виконання міської Програми підтримки та розвитку фізичної 

культури та спорту на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки та 

розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



3.9. Звіт про виконання міської Програми підтримки діяльності Гребінківської 

районної організації ветеранів на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки 

діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2017 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.10. Звіт про виконання міської Програми підтримки діяльності громадської 

організації «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців Гребінківщини» на 2017 

рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми підтримки 

діяльності громадської організації «Інвалідів та ветеранів Союз Чорнобильців 

Гребінківщини» на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.11. Звіт про виконання міської Програми роботи з обдарованою молоддю на 

2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми роботи з 

обдарованою молоддю на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.12. Звіт про виконання міської Програми соціально-економічного розвитку м. 

Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми соціально-

економічного розвитку м. Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.13. Звіт про виконання міської Програми профілактики злочинності та 

правопорушень на території м. Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми профілактики 

злочинності та правопорушень на території м. Гребінка на 2017 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.14. Звіт про виконання міської Програми сприяння організації цивільного 

захисту населення, пожежної безпеки та охорони громадського порядку в м. 

Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми сприяння 

організації цивільного захисту населення, пожежної безпеки та охорони 

громадського порядку в м. Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.15. Звіт про виконання міської Програми розвитку та діяльності ОСББ на 2017 

рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми розвитку та 

діяльності ОСББ на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.16. Звіт про виконання міської Програми інформаційного забезпечення 

діяльності міської ради на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми інформаційного 

забезпечення діяльності міської ради на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.17. Звіт про виконання міської Програми розвитку гандболу в м. Гребінка на 

2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми розвитку гандболу 

в м. Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



3.18. Звіт про виконання міської Програми розвитку ветеранського футболу в м. 

Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми розвитку 

ветеранського футболу в м. Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.19. Звіт про виконання міської Програми розвитку та популяризації настільного 

тенісу в м. Гребінка на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми розвитку та 

популяризації настільного тенісу в м. Гребінка на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.20. Звіт про виконання міської Програми соціального захисту воїнів-

інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за межами 

України на 2017 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми соціального 

захисту воїнів-інтернаціоналістів, які приймали участь у військових конфліктах за 

межами України на 2017 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Депутат Рябека Р.М., в ході обговорення залишив сесійну залу та не брав участі у 

голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.21. Звіт про виконання міської Програми сприяння Гребінківському відділенню 

Лубенської ОДПІ ГУ ДФСУ у Полтавській області у покращенні умов 

обслуговування платників податків. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми сприяння 

Гребінківському відділенню Лубенської ОДПІ ГУ ДФСУ у Полтавській області у 

покращенні умов обслуговування платників податків (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Депутат Рябека Р.М. не брав участі у голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



3.22. Звіт про виконання міської Програми зовнішнього освітлення міста в 2017 

році. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми зовнішнього 

освітлення міста в 2017 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Депутат Рябека Р.М. не брав участі у голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

3.23. Звіт про виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про виконання міської Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2016-2020 роки (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Депутат Рябека Р.М., не брав участі у голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 4. Про реалізацію договору про співробітництво територіальних 

громад в частині делегування повноважень у сфері ведення Реєстру 

територіальних громад в 2017 році. 

ІНФОРМУВАВ: Ніколаєнко Р.В., начальник відділу реєстрації місця проживання 

та ведення Реєстру територіальної громади. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт про реалізацію договору про співробітництво 

територіальних громад в частині делегування повноважень у сфері ведення 

Реєстру територіальних громад в 2017 році (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.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: 6.Про внесення змін до Програм на 2018 рік. 

6.1. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік. 



Дубовик В.М., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання оголосила 

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

голосуванні. 

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 об'єднаної 

територіальної громади на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - 15 депутатів; «проти» - 0. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Дубовик В.М., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання в голосуванні 

участі не приймала. 

6.2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади 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 об'єднаної територіальної громади на 2018 

рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 7.Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програм Гребінківської ОТГ. 

7.1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 

рік. 

Дубовик В.М., депутат Гребінківської міської ради 7-го скликання оголосила 

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

голосуванні. 

ІНФОРМУВАЛА: Охотнік Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального захисту 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови про надання 

матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту окремих 

категорій населення Гребінківської ОТГ за 2018 рік (рішення додається). 

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

(Результати поіменного голосування додаються). 

7.2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, учасників 



антитерористичної операції, та членів їх сімей мешканців Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Охотнік Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального захисту 

Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити розпорядження міського голови про надання 

матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції, та членів їх сімей мешканців 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 8.Про затвердження Програми реалізації Концепції допризовної 

підготовки і військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму реалізації Концепції допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2018-2020 роки (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 9. Про затвердження Статутів закладів культури Гребінківської 

ОТГ. 

ІНФОРМУВАВ: Ільчук О.В., начальник відділу культури і туризму Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статути закладів культури Гребінківської ОТГ (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Статутів закладів освіти Гребінківської 

ОТГ. 

ІНФОРМУВАЛА: Кудрик О.П., в.о. начальника відділу освіти Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Статути закладів освіти Гребінківської ОТГ (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

Депутат Рябека Р.М., в ході обговорення залишив сесійну залу та не брав участі у 

голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



СЛУХАЛИ: 11.Про внесення змін до штатних розписів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

ІНФОРМУВАЛА: Кудрик О.П., в.о. начальника відділу освіти Гребінківської 

міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до штатних розписів 

загальноосвітніх навчальних закладів (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 12.Про затвердження детального плану території частини 

кварталу, обмеженою провулком Пирятинським, вулицею Польова, 

місцевими проїздами та залізничною колією в м. Гребінка Полтавської 

області. 

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

житлово-комунального господарства. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 13.Про затвердження Програми виготовлення документації для 

передачі багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму виготовлення документації для передачі 

багатоквартирних жилих будинків на баланс ОСББ (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 14. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на 

розробку документацій із землеустрою. 

14.1. Про виділення гр. Ляпці О.С. земельної ділянки для будівництва 

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

№7.  

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 виділення гр. Пономарцю В.Г. земельної ділянки для будівництва 

індивідуального гаража в м. Гребінка по вул. Зелена, 8-А, секція-1, гараж №7. 

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). 

14.3. Про дозвіл гр. Півтористому І.Ф. виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в с. Мар’янівка, 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). 

14.4. Про дозвіл гр. Калініну С.М. на виготовлення 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). 

14.5. Про дозвіл гр. Сошину В.Ю. на виготовлення проекту землеустрою щодо 

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

Незалежності, 14 А, гараж №1.  

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). 

14.6. Про дозвіл гр. Пипенко Н.О. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Чкалова, 18. 

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). 

14.7. Про дозвіл гр. Півтористому І.Ф. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Вишнева, 2, в с. Мар’янівка, 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). 

14.8. Про дозвіл гр. Сухоносу І.С. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Набережна, 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). 

14.9. Про дозвіл гр. Тканько Т.М. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) в м. Гребінка по вул. Євгена Гребінки, 17. 

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 документацій із землеустрою. 

15.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність по вул. Набережна, 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). 

15.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Гребінка по вул. Квіткова, 6. 

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). 

15.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Світанкова, 19 а, в с. Мар’янівка, 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). 

15.4. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

вул. Молодіжна, 17, в с. Слободо-Петрівка, 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). 

15.5. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

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

вул. Молодіжна, 17, в с. Слободо-Петрівка, 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). 

15.6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність в м. Гребінка по вул. Перемоги, 61. 

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). 

15.7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в користування (сервітут) в м. Гребінка по пров. Спортивний. 

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: 16. Про припинення договору оренди земельної ділянки. 

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

Магістральна, 98. 



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: 17. Про надання в оренду земельних ділянок. 

17.1. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Гребінка по вул. Магістральна, 

98. 

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). 

17.2. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Євгена Гребінки, 11А. 

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). 

17.3. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 102-А. 

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: 18. Про погодження проведення торгів у формі аукціону 

Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській 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). 

СЛУХАЛИ: 19.Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Гребінківської ОТГ у передачах районної телевізійної студії «Гребінка» на 

2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити Програму висвітлення діяльності Гребінківської ОТГ у 

передачах районної телевізійної студії «Гребінка» на 2018 рік (рішення 

додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 20. Про створення комунального закладу «Гребінківська міська 

публічна бібліотека». 

ІНФОРМУВАВ: Ільчук О.В., начальник відділу культури і туризму Гребінківської 

міської ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 21. Про внесення зміни 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». 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 22. Про надання дозволу на проведення пошукових робіт. 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

 

 

Різне: 

В різному секретар міської ради Цапенко Л.В. звернула увагу депутатів на 

необхідність подання до 1 квітня 2018 року електронних декларацій про доходи та 

майновий стан на офіційному сайті НАЗК. 

 

 

Головуючий, міський голова Колісніченко В.І подякував всім за якісно 

підготовлену сесію та конструктивну роботу і оголосив 5-ту сесію закритою. 

 

 

 

 

 

 Міський голова       В. Колісніченко  


