
      
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

  04 квітня 2018 року                                                                                       №87  

Про скликання 6-ї сесії Гребінківської 

міської ради VІІ-го скликання 

               

 Керуючись статтями 26, 42, 46 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»:  

І. Скликати 6-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 24 квітня 

2018 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 35).  

ІІ. На засідання 6-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання винести 

питання:  

1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за І квартал 2018 року. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний 

період з питань внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

3. Про передачу в 2018 році бюджетних трансфертів Лубенській міській раді на 

надання послуг із соціальної реабілітації дітям з  інвалідністю, які проживають на 

території Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади. 

4. Про внесення змін до бюджету Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

5. Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

6. Про Програму (план) соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 

2018 рік. 

7. Про затвердження Положення про грошові винагороди учням-переможцям та 

призерам учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук, учням-переможцям та призерам 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань.  

8. Про внесення змін до структури відділу освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради. 

9. Про затвердження умов проведення конкурсу на визначення опорного 

загальноосвітнього закладу Гребінківської ОТГ. 

10. Про відкриття ІІ молодшої групи «В» в закладі дошкільної освіти «Веселка». 

11. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантної посади керівника комунального закладу культури Гребінківської міської 

ради. 

12. Про затвердження проекту Положення про дольову участь співвласників 

багатоквартирних будинків у проведені капітальних ремонтів (реконструкцій, 

модернізацій) житлових будинків, що розміщенні на території Гребінківської ОТГ. 

13. Про Програму цивільного захисту населення Гребінківської ОТГ. 

14. Про Програму профілактики правопорушень та злочинності. 



15. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік». 

16. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

17. Про погодження рішення міської ради «Про встановлення транспортного 

податку на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

18.  Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території  Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 

19. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставки 

туристичного збору на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік». 

20. Про погодження проекту рішення міської ради «Про визначення податкових 

агентів щодо справляння туристичного збору на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік». 

21. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок та 

пільг із сплати земельного  податку на 2019 рік». 

22. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ. 

23. Про затвердження розпорядження міського голови від 23.03.2018 року № 82 «Про 

внесення змін до Переліку об’єктів». 

24. Про внесенні змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

06.02.2018 року № 110 «Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 

2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку». 

25. Про надання попередньої згоди на прийняття в комунальну власність 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади об’єктів нерухомості, 

які розташовані за адресою: м. Гребінка, вул. Локомотивна, 28-а. 

26. Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 

ділянки. 

27. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку документацій із 

землеустрою.  

28. Про затвердження документацій із землеустрою.  

29. Про поновлення договору оренди земельної ділянки.  

30. Різне. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради       Л.В. Цапенко 


