
 
      

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

  23.01.2018 року             № 78                                                                                    

 

Про затвердження Плану роботи  

Гребінківської міської ради на  

2018 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 виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План роботи Гребінківської міської ради на 2018 рік 

(додається). 

2. Дозволити міському голові, секретарю міської ради при необхідності 

вносити зміни до Плану роботи. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та засобів 

масової інформації (Рябека Р.М.) та секретаря міської ради Цапенко Л.В. 
 

 

    Міський голова                                                             В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



      ЗАТВЕРДЖЕНО     

                                                 Рішення 3-ї сесії Гребінківської міської ради  

      7 скликання  від 23.01.2017  № 78 

 

План роботи Гребінківської міської ради на 2018 рік 
№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

1. Забезпечення проведення пленарних 

засідань сесій Гребінківської міської 

ради у відповідності до Регламенту 

Гребінківської міської ради сьомого 

скликання. 

Колісніченко В.І., 

міський голова; 

Цапенко Л.В., 

секретар міської ради 

Протягом року 

 

 

 

 

2. 

Забезпечення проведення постійних 

комісій Гребінківської міської ради у 

відповідності до Регламенту 

Гребінківської міської ради сьомого 

скликання. 

Колісніченко В.І., 

міський голова; 

Цапенко Л.В., 

секретар міської ради; 

голови постійних 

комісій міської ради 

Протягом року 

3. Проведення громадських слухань з 

актуальних питань соціально-

економічного розвитку та з питань 

регуляторної політики 

Колісніченко В.І., 

міський голова; 

Зінченко В.М.. 

заступник міського 

голови, 

Цапенко Л.В., 

секретар міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, голови 

постійних комісій 

міської ради 

Протягом року 

4. Звіти одержувачів бюджетних коштів 

на виконання заходів міських  Програм 

у 2017 році 

Постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва  

 

 

Лютий 2018 

року 

5. Звіт про виконання бюджету міста за 

2017 рік та сільських бюджетів за 2017 

рік.  

Бондаренко Н.Б., 

начальник 

фінансового відділу, 

Черненкова І.В., 

начальник відділу 

бухгалтерського 

обліку та звітності, , 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного  

 

Лютий 2018 

року 



розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

6. Звіти про виконання міських програм в 

2017 році.  

 

Заступники міського 

голови, Цапенко Л.В., 

секретар міської ради, 

керівники відділів 

міської ради, 

виконавчий комітет 

міської ради, постійні 

комісії міської ради  

Лютий 2018 

року 

7. Розгляд питань щодо затвердження 

розпоряджень міського голови 

прийнятих в міжсесійний період з 

питань внесення змін до бюджету та 

про надання матеріальних допомог у 

відповідності до  програм.  

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Бондаренко Н.Б., 

начальник 

фінансового відділу  

У терміни 

передбачені 

законодавством 

8. Звіт міського голови про роботу 

виконавчих органів Гребінківської 

міської ради відповідно до Закону 

України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» за 2017 рік. 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Цапенко Л.В.. 

секретар міської ради 

постійні комісія 

міської ради, Зінченко 

В.М., заступник 

міського голови., 

Волошин В.А., 

заступник міського 

голови, керівники 

відділів міської ради. 

Лютий-березень  

2018 року (на 

засіданні сесії- 

лютий-березень, 

перед 

громадою- 

березень),  

9. Розгляд звернень підприємств, установ, 

організацій, громадян із земельних 

питань 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Приліпко І.П., 

начальник відділу 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища, постійна 

комісія міської ради з 

питань 

містобудування, 

планування територій, 

будівництва, 

архітектури, 

земельних відносин, 

природокористування  

У терміни 

передбачені 

законодавством 

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

заступник міського 

голови; постійна 

комісія з питань 

комунальної 

власності, житлово-

Протягом року 



комунального 

господарства. 

енергозбереження, 

транспорту, зв’язку та 

сфери послуг, 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

 

11. Розгляд питань про хід виконання 

програм та внесення змін до них (в разі 

потреби). 

Цапенко Л.В.,  

секретар міської ради; 

Зінченко В.М., 

Волошин В.А. - 

заступники міського 

голови; керівники 

відділів міської ради, 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

Протягом року 

12. Розгляд питань щодо встановлення 

місцевих податків і зборів на 2019 рік. 

Виконавчий комітет 

міської ради, постійна 

комісія з питань 

планування, фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва. 

Проекти –

травень 2018, 

рішення – 

червень 2018 

року (у терміни 

передбачені 

законодавством) 

 

 

Протягом року 

13. Розгляд питань щодо встановлення 

пільг із земельного податку на 2019 

рік. 

Колісніченко В.І. 

міський голова, 

Приліпко І.П., 

начальник відділу 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

середовища, постійна 

комісія міської ради з 

питань 

містобудування, 

планування територій, 

будівництва, 

Жовтень-

листопад 2018 

року 



архітектури, 

земельних відносин, 

природокористування,  

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

14. Розгляд питань щодо встановлення 

мінімальної вартості місячної оренди 1 

(одного) квадратного метра загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб 

у населених пунктах Гребінківської 

ОТГ. 

Лазоренко Т.Ф., нач. 

відділу соціально-

економічного 

розвитку та 

регуляторної 

політики, постійна 

комісія з питань 

планування, фінансів, 

бюджету, соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

 

 

Жовтень-

листопад 

15. Розгляд питань про результати та 

підсумки виконання бюджету 

Гребінківської ОТГ(внесення змін до 

бюджету на 2018 рік у разі потреби). 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Бондаренко Н.Б., 

начальник 

фінансового відділу, 

постійна комісія з 

питань планування, 

фінансів, бюджету, 

соціально-

економічного 

розвитку, інвестицій 

та підприємництва 

 

За підсумками І 

кварталу- 

квітень, за І 

півріччя – 

липень, за 

7,8,9,10,11 

місяці в 

наступному 

місяці за 

звітним 

16. Звіт про реалізацію Договору про 

співробітництво територіальних 

громад в 2017 році 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Цапенко Л.В., 

секретар міської ради, 

постійні комісії 

міської ради.  

Лютий-березень 

2018р. 

17. Розгляд питань щодо  затвердження 

бюджету Гребінківської ОТГ на 2019 

рік. 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Черненкова І.В., 

начальник відділу 

фінансово-

господарського 

забезпечення, 

головний бухгалтер 

міської ради, постійна 

комісія з питань 

Грудень 2018 р 



бюджету, фінансів, 

 

 підприємництва, 

управлінням  майном 

18.  Розгляд питань щодо  затвердження 

програм на 2019 рік. 

Колісніченко В.І., 

міський голова, 

Цапенко Л.В., 

секретар міської ради, 

Зінченко В.М.. 

заступник міського 

голови, Волошин 

В.А., заступник 

міського голови, 

керівники відділів 

виконавчих органів 

ради. постійні комісії 

міської ради.  

 

грудень 2018 

року 

 

Секретар міської ради      Л. Цапенко 


