
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

9-ї позачергової сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

 

26.06.2018р.                                                                    м. Гребінка 

10.00                                                                сесійна зала міської ради 

 

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

міської ради, Зінченко В.М., Волошин В.А.,- заступники міського голови, 

керівники відділів та спеціалісти міської ради, керівники комунальних 

закладів міста, представники засобів масової інформації. 

 

Вів засідання Колісніченко В.І., міський голова. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ. 

2. Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ. 

3. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської ОТГ на 

2018 рік.  

4. Про дозвіл гр. Компанцю М. Г. на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с. 

Загребелля Гребінківської міської ради. 

5. Про дозвіл гр. Шпурик Г.Є. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. 

Залізничній, 64. 

6. Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в м. Гребінка по вул. Л. Чайкіної. 23. 

7.       Про надання щорічних відпусток міському голові В.І. 

Колісніченку. 

8. Різне. 

 



За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому і 

результатами голосування до порядку денного 9 позачергової сесії включено 

1 питання: 

- Про затвердження переліку проектів, що фінансується за рахунок 

субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаних громад. 

 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 
СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження розпоряджень міського голови про 

надання матеріальних допомог відповідно до  Програм Гребінківської 

ОТГ. 

1.1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

1.2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 

матеріальних допомог відповідно до Програми підтримки учасників АТО і 

членів їх сімей. 

ІНФОРМУВАЛА: Охотник Н.О., провідний спеціаліст відділу соціального 

захисту.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 2.Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ. 

2.1. Про внесення змін до Програми забезпечення багатоквартирних жилих 

будинків засобами обліку теплової енергії на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

забезпечення багатоквартирних жилих будинків засобами обліку теплової 

енергії на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.2. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми соціально-

економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 



(Результати поіменного голосування додаються) 

2.3. Про внесення змін до Програми інформаційного забезпечення 

діяльності міської ради на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

інформаційного забезпечення діяльності міської ради на 2018 рік (рішення 

додається) 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.4. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

соціального захисту окремих незахищених категорій населення 

Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 3.Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської ОТГ 

на 2018 рік. 

ІНФОРМУВАЛА: Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу 

Гребінківської міської ради.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 4.Про дозвіл гр. Компанцю М. Г. на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність в с. 

Загребелля Гребінківської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 5.Про дозвіл гр. Шпурик Г.Є. на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. 

Залізничній, 64. 
ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



СЛУХАЛИ: 6.Про затвердження технічної документацій із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) в м. Гребінка по вул. Л. Чайкіної, 23. 

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

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ:7.Про надання щорічних відпусток міському голові В.І. 

Колісніченку. 
Колісніченко В.І., міський голова, вніс усну заяву про наявний конфлікт 

інтересів та повідомив, що не прийматиме участь в обговорення та 

голосуванні з даного питання 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. Колісніченко В.І. не приймав участь в 

голосуванні через заявлений конфлікт інтересів. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 8.Про затвердження переліку проектів, що фінансується за 

рахунок субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури 

об’єднаних громад. 

ІНФОРМУВАВ: Зінченко А.В., начальник відділу інфраструктури, 

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 

 

 

Різне: 

В різному Зінченко В.М., заступник міського голови, зачитав звернення до 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України 

стосовно збереження юридичного статусу місцевих осередків громадських 

організацій. Вирішили направити відповідне звернення. (Підготувати 

звернення доручено заступнику міського голови Зінченку В.М.) 

Депутат Обруч О.О. підняв питання про облаштування дитячого майданчика 

у дворі багатоквартирного будинку по вул. Магістральній 124 в м.Гребінка. 

На поставлене запитання надав відповідь міський голова Колісніченко В.І. та 

дав відповідні доручення начальнику відділу містобудування, архітектури та 

ЖКГ Рябеці Л.О. та начальнику відділу земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища Приліпку І.П. 

Депутат Чайка С.І. підняла питання про прибирання гілок, які обрізають 

працівники Полтаваобленерго по вул. Шевченка у м.Гребінка. 

На поставлене запитання надав відповідь міський голова Колісніченко В.І. та 

дав відповідні доручення КП Гребінківський ККП (Пляшечник О.М.) 



Депутат Божко С.С. та депутат Сотніченко К.В., підняли питання про 

вуличне освітлення. 

На поставлене запитання надав відповідь міський голова Колісніченко В.І. та 

дав відповідні доручення КП Гребінківський ККП (Пляшечник О.М.) 

 

 

 

Головуючий, міський голова Колісніченко В.І. привітав присутніх з 

наступаючим Днем Конституції України, подякував всім за якісно 

підготовлену сесію та конструктивну роботу і оголосив 9-ту позачергову 

сесію закритою. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський  голова       В. Колісніченко 


