
      
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 

01 серпня 2018 року                                                                                       № 244 

 

Про скликання 10-ї сесії  

Гребінківської міської ради 

VІІ-го скликання      

               

 Керуючись статтями 26, 42 Закону  України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»:  

І. Скликати 10-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 17 серпня 

2018 року о 10.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава Мудрого, 35).  

ІІ. На засідання 10-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання винести 

питання:  

1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог відповідно до  Програм Гребінківської ОТГ. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови з питань внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

3. Про затвердження розпорядження міського голови від19.07.2018 року № 221 

«Про внесення змін до Переліку об’єктів». 

4. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за І півріччя 2018 року. 

5. Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ.  

6. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської ОТГ на 2018 рік.  

7. Про затвердження Програми Гребінківської ОТГ щодо забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

8. Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання 

питної води по м. Гребінка. 

9. Про затвердження Переліку об’єктів, що фінансуються в 2018 році за рахунок 

субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих 

територій. 

10.  Про розгляд листа Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та 

житлово-комунального господарства від 22.06.2018 р. щодо передачі вартості 

виконаних робіт. 

11. Про передачу багатоквартирного будинку, що знаходиться за адресою: вул. 

Перемоги, 80а, с. Слободо-Петрівка, на баланс ОСБ «Добромир». 

12. Про внесення змін до рішення 4 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

від 06.02.2018 № 110. 



13. Про затвердження детального плану території земельної ділянки за адресою: 

пров. Пирятинський, 34В, в м. Гребінка Полтавської області для будівництва 

наземної фотоелектричної сонячної електростанції «Гребінка». 

14. Про створення інклюзивно-ресурсного центру. 

15. Про затвердження Статуту опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради. 

16. Про затвердження Положень про філії опорного закладу Гребінківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Гребінківської міської ради. 

17. Про списання основних засобів. 

18. Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської 

міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних 

послуг на 2018 рік. 

19. Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Гребінківської міської ради.  

20. Про організацію проведення другого Міжнародного фестивалю «Гребінчині 

вечорниці». 

21. Про виділення земельних ділянок та надання дозволів на розробку 

документацій із землеустрою. 

22. Про затвердження документацій із землеустрою. 

23. Різне. 

 

 

 

 

 

Міський голова         В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 


