
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

Друге засідання першої сесії Гребінківської міської  

ради 7-го скликання 

 

01. 12. 2017р.                                                                    м. Гребінка 

14. 00                                                                сесійна зала міської ради 

 

Присутні: депутати міської ради (список додається), Цапенко Л. В., секретар 

міської ради,  Зінченко В.М., заступник міського голови з виконавчих органів 

ради, керівники відділів та спеціалісти міської ради, члени виконавчого 

комітету, керівники комунальних закладів міста. 

Вів засідання  Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про передачу системи відеоспостереження. 

2. Про затвердження депутатів за виборчими округами. 

3. Про утворення комісії з підготовки та проведення земельних торгів 

(аукціону) та затвердження Положення про комісію. 

4. Про пропозицію прийняття (передачу) об’єктів, що перебувають у 

спільній власності територіальної громади. 

5. Про затвердження Положень про структурні підрозділи апарату та 

виконавчих органів Гребінківської міської ради. 

6. Про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

7. Різне. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

 

СЛУХАЛИ: 1.Про передачу системи відеоспостереження. 

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про передачу системи відеоспостереження 

(рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження депутатів за виборчими округами. 

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про затвердження депутатів за виборчими 

округами (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 3.Про утворення комісії з підготовки та проведення 

земельних торгів (аукціону) та затвердження Положення про комісію. 

ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про утворення комісії з підготовки та 

проведення земельних торгів (аукціону) та затвердження Положення про 

комісію (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 4.Про пропозицію прийняття (передачу) об’єктів, що 

перебувають у спільній власності територіальної громади. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про ініціативу щодо безоплатної передачі 

об’єктів спільної власності територіальних громад Гребінківського району у 

власність Гребінківської міської об’єднаної громади (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 5.Про затвердження Положень про структурні підрозділи 

апарату та виконавчих органів Гребінківської міської ради. 

ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар Гребінківської міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про структурні підрозділи апарату та 

виконавчих органів Гребінківської міської ради (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

СЛУХАЛИ: 6.Про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Черненкова І.В., начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення, головний бухгалтер міської ради (рішення 

додається). 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету на 2017 рік. 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються). 



 

Різне: 

В різному міський голова Колісніченко В.І., вручив посвідчення депутатів 

Гребінківської міської ради. 

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

засідання та оголосив І-у сесію міської ради 7 скликання закритою. 

 

 

Міський голова        В.Колісніченко 


