
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

22 (позачергова) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

07 листопада 2017 року

Про передачу книг
«Гребінківщина - поміж
тисячоліть», автор К.В.
Інюточкіна, виготовлених за
кошти бюджету м. Гребінки

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7
скликання від 05.07.2017 року «Про внесення змін до Програми соціально-
економічного розвитку м. Гребінка на 2017 рік», розглянувши та врахувавши
рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська рада
вирішила:

1. Передати книги «Гребінківщина – поміж тисячоліть», автор К.В.
Інюточкіна, виготовлених за рахунок коштів бюджету міста, згідно
актів прийомки-передачі:

 Автору книги Катерині Василівні Інюточкіній – 50 примірників;
 Редакції районної газети «Гребінчин край» (Лакуша Н.О.) – 20

примірників;
 Гребінківській районній організації ветеранів (Неруш В.М.) – 20

примірників;
 Гребінківській центральній районній бібліотеці (Данько Л.І.) - 5

примірників;
 Гребінківським загальноосвітнім навчальним закладам (Ставицька

Л.Д., Кулікова Т.В., Отченко О.П., Кохно Л.С.) по три примірника
кожному навчальному закладу ( загільна кількість 12 примірників);

 Слободо-Петрівському та Мар’янівському загальноосвітнім
навчальним закладам (Ященко Т.А., Ситнікова В.В.) по три
примірника (загальна кількість 6 примірників).

 Гребінківському районному краєзнавчому музею (Безвиненко
Л.А.) – 2 примірника;



 Сектору культури Гребінківської районної державної адміністрації
(Капелька Р.Р.). – 2 примірника.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління
майном (Бондарь І. М.).

Міський голова В. Колісніченко
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