
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

8-ї  сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

08. 06. 2018р.                                                                    м. Гребінка 

15. 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, 

Зінченко В.М., голова районної ради, Запорожець С.В., заступник голови 

Гребінківської РДА, 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 надання в оренду земельної ділянки.  

5. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

документацій із землеустрою.  

6. Про затвердження документацій із землеустрою.  

7. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 

рік  

8. Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році 

за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року.  

9. Про створення освітнього округу в межах Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади з визначенням опорного навчального закладу.  

10. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 

загальної середньої освіти Гребінківської міської ради.  

11. Про внесення додаткових штатних одиниць у сільських закладах 

культури.  

12. Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.  

13. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  



14. Про встановлення транспортного податку на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.  

15. Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб–

підприємців на території  Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік.  

16. Про встановлення ставки туристичного збору на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.  

17. Про визначення податкових агентів щодо справляння туристичного 

збору на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік.  

18. Про внесення змін до рішення 18 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 22.08.2017р. «Про затвердження Положення про порядок 

списання комунального майна, яке є власністю територіальної громади 

м.Гребінка».  

19. Різне. 

За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому і 

результатами голосування до порядку денного 8 сесії включено 5 питань: 

- Про призначення уповноваженої особи (додатково) Гребінківської 

міської ради, відповідальної за організацію та проведення процедур 

закупівлі; 

- Про затвердження Положення про дольову участь співвласників 

багатоквартирних будинків у проведенні капітального ремонту 

(реконструкції, модернізації) житлового фонду Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- Про участь в проекті «Громада дружня до дітей та молоді»; 

- Про затвердження змін до штатного розпису у відповідності до 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №363; 

- 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 профілактики злочинності та 

правопорушень на території Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2018-2020рр. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

профілактики злочинності та правопорушень на території Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020рр. (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 зовнішнього освітлення. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

зовнішнього освітлення (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.4. Про внесення змін до Програми благоустрою 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 

благоустрою Гребінківської ОТГ на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.5. Про внесення змін до Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 



ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до Програми 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.6. 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 надання в оренду земельної ділянки. 

4.1. Про припинення договору оренди земельної ділянки в м. Гребінка по 

вул. Магістральна, 90-А. 

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) 

4.2. Про надання в оренду земельної ділянки в м. Гребінка по вул. 

Магістральна, 90-А. 

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 виділення земельних ділянок та надання дозволів на 

розробку документацій із землеустрою. 
5.1. Про дозвіл гр. Сопрунову В.І. на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. Перемоги, 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) 

5.2. Про дозвіл гр. Крупко Л.С. на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) по вул. Перемоги, 25, в с. Слободо-Петрівка, 

Гребінківського району, Полтавської області. 

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) 

5.3. Про дозвіл гр. Харкевич У.В. виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки у власність в с. Слободо-Петрівка, 

Гребінківського району, Полтавської області. 

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 документацій із землеустрою. 

6.1. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Патріотів, 17. 

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) 

6.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Патріотів, 19. 

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) 

6.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

по вул. Миру, 54, в с. Мар’янівка, Гребінківського району, Полтавської 

області. 

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) 

6.4. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Незалежності, 24а, секція В, гараж 

№3. 

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 встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2019 рік. 
ІНФОРМУВАВ: Приліпко І.П., начальник відділу земельних відносин та 

охорони навколишнього середовища. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2019 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 8.Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 

2018 році за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на кінець 2017 року. 
ІНФОРМУВАЛА: Рябека Л.О., начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 9.Про створення освітнього округу в межах Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади з визначенням опорного навчального 

закладу. 
ІНФОРМУВАВ: Волошин В.А., заступник міського голови. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 10. Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти Гребінківської міської 

ради. 

ІНФОРМУВАВ: Волошин В.А., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти Гребінківської міської ради (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 11. Про внесення додаткових штатних одиниць у сільських 

закладах культури. 

ІНФОРМУВАВ: Ільчук О.В., начальник відділу культури і туризму 

Гребінківської міської ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 12. Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік (рішення додається). 



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 13.Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 14.Про встановлення транспортного податку на території 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 15.Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних 

осіб–підприємців на території  Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 

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

економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 16. Про встановлення ставки туристичного збору на 

території Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 17.Про визначення податкових агентів щодо справляння 

туристичного збору на території Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Лазоренко Т.Ф., начальник відділу соціально-

економічного розвитку та регуляторної політики. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 18.Про внесення змін до рішення 18 сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання від 22.08.2017р. «Про затвердження Положення 

про порядок списання комунального майна, яке є власністю 

територіальної громади м.Гребінка». 
ІНФОРМУВАЛА: Лисогор В.М., керуюча справами виконкому. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



СЛУХАЛИ: 19.Про призначення уповноваженої особи (додатково) 

Гребінківської міської ради, відповідальної за організацію та проведення 

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

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 20.Про затвердження Положення про дольову участь 

співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітального 

ремонту (реконструкції, модернізації) житлового фонду Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади. 
ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити Положення про дольову участь співвласників 

багатоквартирних будинків у проведенні капітального ремонту 

(реконструкції, модернізації) житлового фонду Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 21.Про участь Гребінківської міської ради у всесвітній 

ініціативі «Громада дружня до дітей та молоді», започаткованої Дитячим 

фондом ООН UNISEF. 
ІНФОРМУВАЛА: Шніт В.А., провідний спеціаліст відділу інфраструктури, 

муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 22.Про затвердження змін до штатного розпису у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. №363. 
ІНФОРМУВАЛА: Цапенко Л.В., секретар Гребінківської міської ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 23.Про затвердження переліку проектів, що фінансуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об’єднаних територіальних 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 депутати заслухали звіти директорів загальноосвітніх навчальних 

закладів Гребінківської міської об’єднаної громади. 

Доповідали: 

Ставицька Л.Д., директор Гребінківської ЗОШ І-ІІІст. №1. 



Кулікова Т.В., директор Гребінківської ЗОШ І-ІІІст. №2. 

Отченко О.П., директор Гребінківської гімназії. 

Кохно Л.С., директор Гребінківської ЗОШ І-ІІІст. №4. 

Ященко Т.А., директор Слободо-Петрівської ЗОШ І-ІІІст. 

Ситнікова В.В., директор Мар’янівської ЗОШ І-ІІІст. 

Поставив запитання Колісніченко В.І., міський голова стосовно реорганізації 

школи та власного відношення до освітньої реформи. 

На поставлені питання надали відповідь всі доповідаючі. 

Виступили: Колісніченко В.І., міський голова; 

Кудрик О.П., в.о. начальника відділу освіти Гребінківської міської ради; 

Олійник Н.В., завідуюча методкабінетом відділу освіти Гребінківської 

міської ради. 

Доповідали:  

Боровик О.О., директор Станції юних техніків. 

Рентюк М.І., директор Центру дитячої і юнацької творчості. 

Поставив запитання Малярик І.П., в.о. старости, член виконкому стосовно 

гурткової роботи у сільських населених пунктах. 

На поставлене питання надали відповідь Боровик О.О., директор Станції 

юних техніків та Рентюк М.І., директор Центру дитячої і юнацької творчості. 

 

 

Головуючий, міський голова Колісніченко В.І. подякував всім за якісно 

підготовлену сесію та конструктивну роботу і оголосив 8-му сесію закритою. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова       В. Колісніченко 


