
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Протокол 

11-ї  сесії Гребінківської міської ради 7-го скликання 

24.09.2018р.                                                                    м. Гребінка 

14. 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, представники засобів масової 

інформації. 

 

Вела засідання Цапенко Л.В., секретар міської ради. 

 

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 внесення змін до рішення 8 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання 08.06.2018 № 302 «Про затвердження Положення про дольову 

участь співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітального 

ремонту (реконструкції, модернізації) житлового фонду Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади». 

5. Про затвердження Плану проведення інвентаризації та паспортизації 

дитячих майданчиків у Гребінківській ОТГ. 

6. Про внесення змін та доповнень до штатних розписів загальноосвітніх 

навчальних закладів Гребінківської міської ради. 

7. Про ліквідацію логопедичного пункту та психолого-медико-

педагогічної консультації, створених при відділі освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради. 

8. Про встановлення та виплату стипендій учням-переможцям ІІІ 

(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, 

учням-переможцям міжнародних та всеукраїнських фестивалів, конкурсів, 

спортивних змагань, переможцям ІІ (обласного) етапу конкурсу захисту 

науково-дослідних робіт Малої академії наук України. 

9. Про погодження проведення польових пошукових досліджень на 

території Гребінківської об’єднаної територіальної громади. 



10. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у 

житті місцевих громад. 

11. Про надання згоди на списання основних засобів з балансу 

Гребінківського комбінату комунальних підприємств. 

12. Про скасування рішення виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради від 06.06.2018 № 177 «Про надання дозволу на встановлення дорожніх 

знаків». 

13. Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

14. Про затвердження документацій із землеустрою. 

15. Різне. 

 

За рекомендацією спільного засідання постійних комісій та виконкому і 

результатами голосування до порядку денного 11 сесії включено 3 питання: 

- Про внесення змін до штатного розпису КЗ «Спортивний комплекс м. 

Гребінка»; 

- Про затвердження рішення виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради від 07.09.2018 №309 та розпорядження міського голови 

від 07.09.2018 №74; 

- Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу та 

призначення на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру 

Гребінківської міської ради. 

 

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 роботи з обдарованою молоддю на 2018 

рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми роботи з обдарованою молоддю 

на 2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.2. Про внесення змін до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської ОТГ (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.3. Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми покращення благоустрою 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік (рішення 

додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.4. Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017р. – 2020р.  

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми зовнішнього освітлення 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2017р. – 2020р 

(рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.5. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської ОТГ на 2018. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми соціально-економічного 

розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

2.6. Про внесення змін до Програми проведення ІІ Міжнародного фестивалю 

культури «Гребінчині вечорниці». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми проведення ІІ Міжнародного 

фестивалю культури «Гребінчині вечорниці» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



2.7. Про внесення змін до Програми організації оплачуваних громадських 

робіт м.Гребінка на 2018 рік. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до Програми організації оплачуваних 

громадських робіт м.Гребінка 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. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити зміни до бюджету Гребінківської міської ОТГ на 

2018 рік (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

Після голосування по 3 питанню порядку денного до зали засідань увійшла і 

зареєструвалася Ніколаєнко В.І., депутат міської ради 7 скликання. 

СЛУХАЛИ: 4.Про внесення змін до рішення 8 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання 08.06.2018 № 302 «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 рішення з даного питання (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 5.Про затвердження Плану проведення інвентаризації та 

паспортизації дитячих майданчиків у Гребінківській ОТГ. 
ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 6.Про внесення змін та доповнень до штатних розписів 

загальноосвітніх навчальних закладів Гребінківської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Мороз В.П., начальник відділу освіти. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 7.Про ліквідацію логопедичного пункту та психолого-

медико-педагогічної консультації, створених при відділі освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Мороз В.П., начальник відділу освіти. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 



СЛУХАЛИ: 7.Про ліквідацію логопедичного пункту та психолого-

медико-педагогічної консультації, створених при відділі освіти 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Мороз В.П., начальник відділу освіти. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 8.Про встановлення та виплату стипендій учням-

переможцям ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін, учням-переможцям міжнародних та всеукраїнських 

фестивалів, конкурсів, спортивних змагань, переможцям ІІ (обласного) 

етапу конкурсу захисту науково-дослідних робіт Малої академії наук 

України.  
ІНФОРМУВАВ: Мороз В.П., начальник відділу освіти. 

Поставив запитання Бондарь І.М., депутат міської ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та підприємництва щодо стипендії 

жіночій футбольній команді. 

На поставлене запитання надала відповідь Цапенко Л.В., секретар міської 

ради. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 9.Про погодження проведення польових пошукових 

досліджень на території Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади. 

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

Виступили: Кулікова Т.В., депутат міської ради, голова постійної 

депутатської комісії з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, 

охорони здоров’я та соціального захисту щодо неналежного оформлення 

заявки на проведення пошукових робіт на території м.Гребінка. 

Ічанський С.Г., відповідальний за проведення пошукових польових робіт 

Громадської організації «Пошуково-патріотична організація Меморіал», 

керівник загону; 

Карпович С.П., вчитель Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. №4, керівник 

пошукового загону «Азимут»; 

Цапенко Л.В., секретар міської ради; 

Бондарь І.М., депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва; 

Зінченко В.М., заступник міського голови. 

В обговорені з даного питання взяли участь: 

Лазоренко Т.Ф., депутат міської ради; 

Обруч О.О., депутата міської ради. 



Після обговорення на голосування було винесено проект рішення «Про 

перенесення питання про погодження проведення польових пошукових 

досліджень на території Гребінківської об’єднаної територіальної громади» 

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про перенесення питання про погодження 

проведення польових пошукових досліджень на території Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади (рішення додається). 

Голосували: за – 16; проти – 0; утримались – 1; не голосували – 1. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 10.Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і 

чоловіків у житті місцевих громад. 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про приєднання до Європейської Хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 11.Про надання згоди на списання основних засобів з балансу 

Гребінківського комбінату комунальних підприємств. 
ІНФОРМУВАВ: Зінченко В.М., заступник міського голови. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 12.Про скасування рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради від 06.06.2018 № 177 «Про надання дозволу 

на встановлення дорожніх знаків». 

ІНФОРМУВАЛА: Лисогор В.М., керуюча справами виконкому. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволів на розробку документацій із 

землеустрою. 

13.1. Про дозвіл ПП «Мар’янівське-2014» на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. Миру, 46-Е. 

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) 

13.2. Про дозвіл Гребінківській районній раді на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

Мудрого, 10. 

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) 

13.3. Про дозвіл гр.гр. Теслі М.М., Шовкопляс В.М. на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Гребінка по вул. Павлова, 21. 

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) 

13.4. Про надання Полтавському обласному центру зайнятості згоди на 

відновлення меж земельної ділянки та дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

Спортивний, 1А. 

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: 14.Про затвердження документацій із землеустрою. 

14.1. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у користування в м. Гребінка по вул. Героїв України, 10-Г, гараж №2. 

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) 

14.2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в с. Польове, 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) 

14.3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність в м. Гребінка по вул. Магістральна, 73-А, секція-В, гараж 

№13. 

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) 



14.4. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки в м. Гребінка по вул. Свободи , 100. 

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) 

14.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. Вокзальна, 111. 

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) 

14.6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

м. Гребінка по вул. І. Мотуза, 14. 

Цапенко Л.В., секретар міської ради оголосила свою заяву про наявний 

конфлікт інтересів і про те, що не буде брати участі в голосуванні. 

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

охорони навколишнього середовища. 

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

Голосували: «за» - 18 депутатів; «проти» - 0. 

(Результати поіменного голосування додаються). 

Цапенко Л.В., секретар міської ради в голосуванні участі не приймала. 

СЛУХАЛИ: 15.Про внесення змін до штатного розпису КЗ «Спортивний 

комплекс м. Гребінка». 

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

ВИРІШИЛИ: Затвердити рішення про внесення змін до штатного розпису КЗ 

«Спортивний комплекс м. Гребінка» (рішення додається). 

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 16.Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради від 07.09.2018 №309 та розпорядження 

міського голови від 07.09.2018 №74. 

ІНФОРМУВАЛА: Лисогор В.М., керуюча справами виконкому. 

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

Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

СЛУХАЛИ: 17.Про затвердження Положення про порядок проведення 

конкурсу та призначення на посаду директора інклюзивно-ресурсного 

центру Гребінківської міської ради. 
ІНФОРМУВАВ: Мороз В.П., начальник відділу освіти. 

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



Голосували: «за» - одноголосно. 

(Результати поіменного голосування додаються) 

 

 

 

Різне: 

В різному депутат Обруч О.О. звернувся до депутатів із проханням 

розглянути питання про виділення коштів на облаштування квартири, яку 

було надано Грекову А.М., що перебував на квартирному обліку при 

виконкомі Гребінківської міської ради. В обговорені з даного питання взяли 

участь: 

Цапенко Л.В., секретар міської ради; 

Бондарь І.М., депутат міської ради, голова постійної депутатської комісії з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та підприємництва; 

Бондаренко Н.Б., начальник фінансового відділу міської ради. 

Вирішили повернутися до розгляду даного питання за підсумками виконання 

бюджету ОТГ. 

 

 

Цапенко Л.В., секретар міської ради, підвела підсумки роботи пленарного 

засідання та оголосила 11-ту сесію міської ради 7 скликання закритою. 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради      Л. Цапенко 


