
                                                              
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

П р о т о к о л 

24-ї (позачергової) сесії  Гребінківської міської ради 7-го скликання 

      

     

         07 серпня 2019р.                                  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 питань виконавчих органів ради, керівники комунальних підприємств 

міста, виконуючі обов’язки старост, члени виконкому, керівники та спеціалісти 

відділів міської ради, представники засобів масової інформації  

       

Вів засідання Колісніченко В.І., міський голова. 

  

     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1.  Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 

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

територіальної громади на 2019 рік. 

3. Про внесення змін до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 21.12.2018 № 532 «Про дотримання вимог постави Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 № 268». 

4. Про внесення змін до штатної чисельності та погодження штатного 

розпису КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка». 

5. Різне. 

 

За рекомендацією спільного засідання виконкому і профільних постійних комісій 

міської ради та за голосуванням до Порядку денного 24 (позачергової) сесії включено 

три додаткові питання:  

- Про стан використання коштів переданих з бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної громади на утримання комунального некомер-

ційного підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня» 

станом на 01.08 2019; 

 

- Про стан використання коштів переданих з бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної громади на утримання комунального некомер-

ційного підприємства «Гребінківський центр первинної медико-са-

нітарної допомоги» станом на 01.08 2019; 



- Про внесення змін до Положення про проведення спортивних зма-

гань з нагоди святкування Дня міста та інших святкових дат. 

 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0. 

 (Результати поіменного голосування додаються) 

 

СЛУХАЛИ 1:  Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 

1.1. Про внесення змін до Програми Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню 

медичних послуг на 2019 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення та внести відповідні зміни до Програми 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Гребінківський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» та покращення надання населенню медичних послуг на 

2019 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

1.2. Про внесення змін до Програми сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства Гребінківської об’єднаної те-

риторіальної громади на 2019 рік. 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

1.3. Про внесення змін до Програми розвитку футболу на території Гре-

бінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

1.4. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребін-

ківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  



(Результати поіменного голосування додаються). 

1.5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

Інформувала: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-економічного розвитку 

та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 2.Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

Інформувала: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення 15 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 21.12.2018 № 532 «Про дотримання вимог постави 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268». 

Інформувала: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу. 

Колісніченко В.І., міський голова, заявив про наявний конфлікт інтересів та про те, 

що не буде приймати участі в голосуванні з даного питання 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0. Колісніченко В.І., міський голова не 

приймав участі в голосуванні. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до штатної чисельності та погодження 

штатного розпису КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка». 

Інформував: Копилов Ю.П., директор КЗ «Спортивний комплекс м. Гребінка». 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5. Про стан використання коштів переданих з бюджету Гребінків-

ської міської об’єднаної громади на утримання комунального некомерційного 



підприємства «Гребінківська центральна районна лікарня» станом на 01.08 

2019. 

Інформував: Кривошея В.І., директор КНП «Гребінківська центральна районна лі-

карня» (інформація додається). 

Виступили: Колісніченко В.І., міський голова. 

Волошин В.А., заступник міського голови. 

Поставили запитання: Цапенко Л.В., секретар міської ради, щодо стану народжува-

ності та фінансування пологового відділення. 

На поставлене питання надав відповідь Кривошея В.І. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 6. Про стан використання коштів переданих з бюджету Гребінків-

ської міської об’єднаної громади на утримання комунального некомерційного 

підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

станом на 01.08 2019 

Інформував: Литвиненко С.П., директор КНП «Гребінківський центр первинної ме-

дико-санітарної допомоги» (інформація додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 7.  Про внесення змін до Положення про проведення спортивних 

змагань з нагоди святкування Дня міста та інших святкових дат. 

Інформувала: Радченко Л.М., начальник відділу освіти 

ВИРІШИЛИ: Затвердити відповідне рішення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно, «проти» - 0.  

(Результати поіменного голосування додаються). 

 В різному: Колісніченко В.І., міський голова запросив депутатів на громадське 

обговорення щодо подальшого функціонування центральної районної лікарні, яке 

відбудеться 07.08.2019 року о 19.00 в міському Будинку культури. 

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

засідання та оголосив 24 позачергову  сесію міської ради сьомого скликання 

закритою. 

 

 

Міський голова                                                              В. Колісніченко  


