
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

 (позачергова) 

(третє засідання) 

РІШЕННЯ 

 

22.01.2016 року                                                                                        

 

Про затвердження Плану роботи  

Гребінківської міської ради на  

2016 рік 
 

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Регламенту Гребінківської 

міської ради сьомого скликання, враховуючи висновки постійних комісій та 

структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради Гребінківська міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Гребінківської міської ради на 2016 рік (дода-

ється). 

2. Дозволити міському голові, секретарю міської ради при необхідності 

вносити зміни до плану роботи. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісію з пи-

тань депутатської діяльності, місцевого самоврядування та інформаційного за-

безпечення міської ради (Карпович С.П.) та секретаря міської ради Цапенко Л.В. 
 

 

    Міський голова                                                             В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                                 Рішенням 2-ї сесії (позачергової)  

      Гребінківської міської ради  7 скликання          

                                                           від 22.01.2016  

 

План роботи Гребінківської міської ради на 2016 рік 

 
№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальний за ви-

конання 

Термін виконан-

ня 

1. Забезпечення проведення пленарних 

засідань сесій Гребінківської міської 

ради у відповідності до Регламенту 

Гребінківської міської ради сьомого 

скликання. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова; 

Цапенко Л.В., секретар 

міської ради 

Протягом року 

 

 

 

 

2. 

Забезпечення проведення постійних 

комісій Гребінківської міської ради у 

відповідності до Регламенту Гребінків-

ської міської ради сьомого скликання. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова; 

Цапенко Л.В., секретар 

міської ради; голови по-

стійних комісій міської 

ради 

Протягом року 

3. Проведення громадських слухань з ак-

туальних питань соціально-

економічного розвитку та з питань ре-

гуляторної політики 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова; Зінченко 

В.М.. заступник місько-

го голови, 

Цапенко Л.В., секретар 

міської ради, виконав-

чий комітет міської ра-

ди, голови постійних 

комісій міської ради 

Протягом року 

4. Звіти одержувачів бюджетних коштів 

на виконання заходів міських  Програм 

у 2015 році 

Постійна комісія з пи-

тань бюджету, фінансів, 

підприємництва, управ-

лінням  майном та з пи-

тань  соціально-

економічного розвитку, 

будівництва, житлово- 

комунального господар-

ства, торгівлі, транспор-

ту, земельних відносин, 

екології, раціонального 

природокористування, 

виконавчий комітет мі-

ської ради 

Лютий 2016 року 

5. Звіт про виконання бюджету міста за 

2015 рік.  

Черненкова І.В., началь-

ник відділу фінансово-

господарського забезпе-

чення, головний бухгал-

тер міської ради, постій-

на комісія з питань бю-

джету, фінансів, підпри-

ємництва, управлінням  

Лютий 2016 року 



майном 

6. Звіти про виконання міських програм в 

2015 році.  

 

Цапенко Л.В., секретар 

міської ради, виконав-

чий комітет міської ра-

ди, постійна комісія мі-

ської ради з питань  со-

ціально-економічного 

розвитку, будівництва, 

житлово- комунального 

господарства, торгівлі, 

транспорту, земельних 

відносин, екології, раці-

онального природокори-

стування 

Лютий 2016 року 

7. Розгляд питань щодо затвердження ро-

зпоряджень міського голови прийнятих 

в міжсесійний період з питань внесен-

ня змін до бюджету та у відповідності 

до міських програм.  

Колісніченко В.І.., місь-

кий голова, Черненкова 

І.В., начальник відділу 

фінансово-

господарського забезпе-

чення, головний бухгал-

тер міської ради.  

У терміни перед-

бачені законодав-

ством 

8. Прийняття рішення про присвоєння 

нових назв вулицям та провулкам м. 

Гребінка. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, постійна ко-

місія з питань законності 

правопорядку, захисту 

прав людини та з питань 

найменування (перейме-

нування) назв вулиць, 

провулків, площ, парків, 

скверів та інших 

об’єктів розміщених на 

території міської ради 

До 21.02.2016 ро-

ку 

9. Розгляд звернень підприємств, установ, 

організацій, громадян із земельних пи-

тань 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, Приліпко 

І.П., спеціаліст-

землевпорядник, постій-

на комісія міської ради з 

питань  соціально-

економічного розвитку, 

будівництва, житлово- 

комунального господар-

ства, торгівлі, транспор-

ту, земельних відносин, 

екології, раціонального 

природокористування 

У терміни перед-

бачені законодав-

ством 

10. Розгляд питань комунальної власності. Зінченко В.М., заступ-

ник міського голови; по-

стійна комісія з питань 

бюджету, фінансів, під-

приємництва, управлін-

ням  майном 

 

Протягом року 



11. Розгляд питань про хід виконання мі-

ських програм та внесення змін до них 

(в разі потреби). 

Цапенко Л.В.,  секретар 

міської ради; Зінченко 

В.М., заступник місько-

го голови; керівники 

відділів міської ради, 

постійна комісія міської 

ради з питань  соціаль-

но-економічного розви-

тку, будівництва, жит-

лово- комунального гос-

подарства, торгівлі, тра-

нспорту, земельних від-

носин, екології, раціона-

льного природокористу-

вання 

Протягом року 

12. Розгляд питань щодо встановлення 

місцевих податків і зборів на 2017 рік. 

Виконавчий комітет мі-

ської ради, постійна ко-

місія міської ради з пи-

тань бюджету, фінансів, 

підприємництва, управ-

лінням  майном. 

Проекти –травень 

2016, рішення – 

червень, липень 

2016 року (У тер-

міни передбачені 

законодавством) 

 

 

Протягом року 

13. Розгляд питань щодо встановлення 

пільг із земельного податку на 2017 

рік. 

Колісніченко В.І. місь-

кий голова, Приліпко 

І.П., спеціаліст-

землевпорядник, постій-

на комісія міської ради з 

питань  соціально-

економічного розвитку, 

будівництва, житлово- 

комунального господар-

ства, торгівлі, транспор-

ту, земельних відносин, 

екології, раціонального 

природокористування. 

Жовтень-

листопад 2016 ро-

ку 

14. Розгляд питань щодо встановлення мі-

німальної вартості місячної оренди 1 

(одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб 

у м. Гребінка. 

Лазоренко Т.Ф., нач. 

відділу з питань соціа-

льно-економічного роз-

витку та з питань земе-

льних відносин, постій-

на комісія з питань бю-

джету, фінансів, підпри-

ємництва, управлінням  

майном 

 

 

Вересень-жовтень 

15. Розгляд питань про результати та під-

сумки виконання бюджету міста (вне-

сення змін до бюджету на 2016 рік у 

разі потреби). 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, Черненкова 

І.В., начальник відділу 

фінансово-

господарського забезпе-

чення, головний бухгал-

 

За підсумками І 

кварталу- квітень, 

за І півріччя – ли-

пень, за 

7,8,9,10,11 місяці 



тер міської ради, постій-

на комісія з питань бю-

джету, фінансів, підпри-

ємництва, управлінням  

майном. 

в наступному мі-

сяці за звітним 

16. Розгляд питань щодо формування 

об’єднаної міської територіальної гро-

мади. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, 

Цапенко Л.В., секретар 

міської ради, постійні 

комісії міської ради.  

Травень-червень 

2016 

17. Розгляд питань щодо  затвердження 

бюджету міста на 2017 рік. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, Черненкова 

І.В., начальник відділу 

фінансово-

господарського забезпе-

чення, головний бухгал-

тер міської ради, постій-

на комісія з питань бю-

джету, фінансів, підпри-

ємництва, управлінням  

майном 

Грудень 2016 р 

18.  Розгляд питань щодо  затвердження 

міських програм на 2017 рік. 

Колісніченко В.І., місь-

кий голова, Цапенко 

Л.В., секретар міської 

ради, Зінченко В.М.. за-

ступник міського голо-

ви, Лазоренко Т.Ф., нач. 

відд. З питань соціально-

економічного розвитку 

та земельних відносин,  

Черненкова І.В., началь-

ник відділу фінансово-

господарського забезпе-

чення, головний бухгал-

тер міської ради, постій-

на комісія з питань бю-

джету, фінансів, підпри-

ємництва, управлінням  

майном, 

виконавчий комітет мі-

ської ради, постійна ко-

місія міської ради з пи-

тань  соціально-

економічного розвитку, 

будівництва, житлово- 

комунального господар-

ства, торгівлі, транспор-

ту, земельних відносин, 

екології, раціонального 

природокористування 

грудень 2016 року 

     Міський голова                                                          В. Колісніченко 

 


