
    

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

13 жовтня 2016 року     

                                                                                   

 

Про надання згоди на добровільне 

об’єднання територіальних громад 

 

Відповідно до частин 1, 2 статті 6 Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу  щодо об’єднання 

міського  голови, результати громадських обговорень (на засіданні Клубу 

громадського діалогу  26.09.2016 року), рекомендації спільного засідання 

виконавчого комітету та постійних комісій міської ради, Гребінківська  міська 

рада вирішила: 

1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл  

Корніївка, Березівка - Березівської сільської ради, сіл Слободо – Петрівка, 

Польове, Загребелля, Гулаківка, Оржиця – Слободо-Петрівської сільської ради, 

сіл Тополеве, Світанок, Відрадне – Тополівської сільської ради, сіл Короваї, 

Лутайка – Короваївської сільської ради, сіл Мар’янівка, Новодар – 

Мар’янівської сільської ради, сіл Григорівка, Писарщина – Григорівської 

сільської ради, села Кулажинці – Кулажинської сільської ради, сіл Майорщина, 

Сліпорід-Іванівка – Майорщинської сільської ради, сіл Наталівка, Олексіївка – 

Наталівської сільської ради, сіл Овсюки, Покровщина – Овсюківської сільської 

ради, сіл Олександрівка, Високе, Осавульщина, Павлівщина, Сімаки – 

Олександрівської сільської ради,  сіл Рудка, Горби – Рудківської сільської ради, 

сіл Сербинівка, Грушківка, Саївка – Сербинівської сільської ради, сіл 

Стукалівка, Михайлівка – Стукалівської сільської ради, села Тарасівка – 

Тарасівської сільської ради  Гребінківського району, села Лазірки – 

Лазірківської сільської ради Оржицького району та міста Гребінка – 

Гребінківської міської ради  в Гребінківську міську об’єднану територіальну 

громаду з центром у місті Гребінка. 

 



2.Міському голові м. Гребінка Колісніченку В.І. звернутися до Березівської 

сільської ради, Слободо-Петрівської сільської ради, Тополівської сільської 

ради, Короваївської сільської ради, Мар’янівської сільської ради,  Григорівської 

сільської ради, Кулажинської сільської ради,  Майорщинської сільської ради, 

Наталівської сільської ради, Овсюківської сільської ради, Олександрвської 

сільської ради, Рудківської сільської ради, Сербинівської сільської ради, 

Стукалівської сільської ради, Тарасівської сільської ради - Гребінківського 

району  та Лазірківської сільської ради Оржицького району  з пропозицією про 

добровільне об’єднання територіальних громад. 

3. Делегувати до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 

добровільного об’єднання територіальних громад: Колісніченка В.І., міського 

голову, Зінченка В.М., заступника міського голови, Цапенко Л.В., секретаря 

Гребінківської міської ради, Бондаря І.М., депутата міської ради, голову 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, 

управління майном, Приліпка І.П., спеціаліста-землевпорядника відділу з 

питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин Гребінківської 

міської ради.  

 

Міський  голова       В. Колісніченко 


