
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 жовтня 2018 року № 435

Про передачу книг «Причащаюся
словом», автор Н. Третяк,
виготовлених за кошти бюджету
Гребінківської ОТГ

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні», рішення 7 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 11.05.2018
року № 259 «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», розглянувши та
врахувавши рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська
рада

ВИРІШИЛА:
1. Передати книги «Причащаюся словом», автор Н. Третяк, виготовлених

за рахунок коштів бюджету Гребінківської міської об’єднаної громади, згідно
актів прийомки-передачі:

Автору книги Ніні Павлівні Третяк – 100 примірників;
Опорному закладу Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 (Кохно

Л.С.) та Гребінківська гімназія (Отченко О.П.) – по 10 примірників; Слободо-
Петрівській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Ященко Т.А.), філії
Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 1 (Ставицька Л.Д.) та Гребінківська
загальноосвітня школа І-ІІ ст. № 2 ( Кулікова Т.В.) Опорного закладу
Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 –по 5 примірників; філії
Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІІ ст. (Ситнікова В.В.) Опорного закладу
Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 – 3 примірника; дошкільним
навчальним закладам по 2 примірники; міській публічній бібліотеці – 10
примірників, сільським бібліотекам по 3 примірника; міському Краєзнавчому
музею – 1 примірник, музею братів Гребінок в с. Мар’янівка – 1 примірник;
дитячій музичній школі – 1 примірник; відділу освіти та відділу культури міської
ради по 1 примірнику (загальна кількість 70 примірників).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва (Бондарь І. М.) та з питань освіти, культури, молоді,
фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.).

Секретар міської ради Л. Цапенко
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