
    

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

  28 березня 2019  року                                                                                       № 97 

 

Про скликання 19-ї сесії 

Гребінківської міської ради VІІ-го 

скликання 

 

 

Керуючись статтями 26, 42 Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати 19-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 23 

квітня 2019 року о 14.00 годині в приміщенні міської ради (вул. Ярослава 

Мудрого, 35). 

ІІ. На засідання 19-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 

винести питання: 

1. Про виконання бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної 

громади за І квартал 2019 року. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання матеріальних 

допомог у відповідності до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 

3. Про внесення змін до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2019 році за 

рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, що утворилися на кінець 2018 року. 

4. Про розробку детального плану території земельної ділянки за адресою м. 

Гребінка, вул. Свободи, 89. 

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

податків і зборів на території Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік».  

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

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців на території Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

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

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

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

пільг із сплати земельного податку на 2020 рік». 

9. Про внесення змін до Програм Гребінківської ОТГ на 2019 рік. 



10. Про затвердження Плану реалізації Стратегії розвитку Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 р.р. 

11. Про внесення змін та доповнень до рішення 18 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 14.03.2019 №633 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг», виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради на 2019 рік». 

12. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік.  

13. Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою. 

14. Про затвердження документацій із землеустрою. 

15. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. 

16. Різне.  

 

 Міський голова         В. Колісніченко 

 


