
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 від 15 квітня 2015 року 

  

Про направлення пропозиції щодо   

ініціювання добровільного об’єднання 

територіальних громад  

 

 Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», Методики формування спроможних територіальних громад, врахувавши 

рішення громадських слухань від 09.04.2015, Гребінківська  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Направити пропозицію щодо ініціативи Гребінківської міської ради всім 

сільським радам Гребінківського району на добровільне об’єднання сільських 

територіальних громад та міської територіальної громади Гребінківського 

району (далі Пропозиція). 

2. Визначити в Пропозиції населені пункти, які об’єднуються, а саме населенні 

пункти:  

- Гребінківської міської ради; 

- Березівської сільської ради; 

- Григорівської сільської рад; 

- Короваївської сільської ради; 

- Кулажинської сільської ради; 

- Майорщинської сільської ради; 

- Мар’янівської сільської ради; 

- Наталівської сільської ради; 

- Овсюківської сільської ради; 

- Олександрівської сільської ради; 

- Рудківської сільської ради; 

- Сербинівської сільської ради; 

- Слободо-Петрівської сільської ради; 

- Стукалівської сільської ради; 

- -Тарасівської сільської ради; 

- Тополівської сільської ради; 

- Ульяновської сільської ради. 

3. Визначити в Пропозиції, що адміністративним центром об’єднаної 

територіальної громади є м. Гребінка, об’єднана територіальна громада 

матиме  назву Гребінківська міська об’єднана територіальна громада.   

4. Делегувати представників до спільної робочої групи з підготовки проекту 



рішення щодо добровільного об’єднання територіальних громад: 

- Мілевський Ф.Г., міський голова; 

- Зінченко В.М., заступник міського голови; 

- Цапенко Л.В., заступник міського голови; 

- Приліпко І.П., спеціаліст-землевпорядник міської ради; 

- Галян Олександр Миколайович, депутат Гребінківської міської 6 

скликання; 

- Бондар І.М., депутат Гребінківської міської 6 скликання; 

- Кохно Д.А., депутат Гребінківської міської 6 скликання; 

- Охріменко О.Ф., член виконавчого комітету Гребінківської міської ради, 

начальник відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Гребінківської 

райдержадміністрації. 

 

          Міський голова                                                                     Ф. Мілевський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

28 СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 від 15 квітня 2015 року 

  

Про надання частини щорічної 

основної відпустки Мілевському Ф.Г., 

міському голові  

 

 

 Відповідно до статті 6 та 12 Закону України «Про відпустки», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури 

та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів», заслухавши заяву Мілевського Ф.Г., міського 

голови  

міська рада в и р і ш и л а: 

 

1. Надати Мілевському Федору Григоровичу, міському голові, частину 

щорічної основної відпустки, за період роботи з 16.11.2014 року по 

15.11.2015 року, терміном на 24 календарні дні з 12.05.2014 року по 

05.06.2014 року, включно.  До роботи приступити 06.06.2014 року. 

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення міської ради 

(Черненкова І.В.) виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в 

розмірі середньомісячної заробітної плати. 

             

Міський голова                                                                     Ф. Мілевський  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


