
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07 вересня 2020 року № 313

Про скликання 38-ї сесії
Гребінківської міської ради VІІ-го
скликання

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

І. Скликати 38-у сесію Гребінківської міської ради VІІ-го скликання 22
вересня 2020 року о 14.00 годині в приміщенні міського Будинку культури (м.
Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13).

ІІ. На засідання 38-ї сесії Гребінківської міської ради VІІ-го скликання
винести питання:

1. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту
окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки породіль у
Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік

3. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання
матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки
військовослужбовців, учасників антитерористичної операції, учасників
операції Об’єднаних Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

4. Про внесення змін до Положення про відділ містобудування, архітектури
та житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Гребінківської міської ради.

5. Про внесення змін до штатного розпису апарату Гребінківської міської
ради та її виконавчих органів.

6. Про внесення змін до штатного розпису КУ «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради» (на
виконання постанови КМУ від 26.08.2020 №750).

7. Про внесення змін до штатних розписів Інклюзивно-ресурсного центру
Гребінківської міської ради та Методичного кабінету відділу освіти
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виконавчого комітету Гребінківської міської ради (на виконання
постанови КМУ від 26.08.2020 №750).

8. Про внесення змін до штатних розписів закладів культури Гребінківської
міської об'єднаної територіальної громади (на виконання постанови КМУ
від 26.08.2020 №750).

9. Про внесення змін до штатного розпису закладу дошкільної освіти
“Струмочок” с. Слободо-Петрівка Гребінківської міської ради (на
виконання постанови КМУ від 26.08.2020 №750).

10.Про внесення змін до штатного розпису закладу дошкільної освіти
“Веселка” Гребінківської міської ради (на виконання постанови КМУ від
26.08.2020 №750).

11.Про внесення змін до штатної чисельності та штатного розпису філій
Гребінківська ЗОШ І-ІІ ст. № 1 та Гребінківська ЗОШ І-ІІ ст. №2
Опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Гребінківської міської
ради.

12.Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння організації
цивільного захисту населення Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік

13.Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

14.Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

15. Про затвердження проекту Положення про оренду майна Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у
сфері оренди комунального майна.

16.Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік.

17.Про надання дозволів на розробку документації із землеустрою.
18.Про затвердження документації із землеустрою.
19.Про припинення права користування земельними ділянками, поновлення,

заключення, внесення змін до договорів оренди, надання земельних
ділянок в користування.

20.Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу права оренди на земельних торгах у
формі аукціону окремими лотами.

21.Різне.

Міський голова В. Колісніченко
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