
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
12 січня 2021 року № 1
Про скликання 5-ї сесії Гребінківської
міської ради VІІІ-го скликання

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

І. Скликати 5-у сесію Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання 27
січня 2021 року о 14.00 годині в приміщенні міського Будинку культури (м.
Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13).

ІІ. На засідання 5-ї сесії Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання
винести питання:

1. Про затвердження Актів приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади закладів культури

2. Про затвердження Актів приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади закладів освіти

3. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади рухомого та нерухомого майна відділу
освіти молоді та спорту Гребінківської РДА

4. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади рухомого та нерухомого майна
Гребінківської районної ради

5. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади цілісного майнового комплексу
“Гребінківський районний територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) Полтавської області”

6. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади цілісного майнового комплексу КНП
“Гребінківський центр ПМСД”

7. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
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міської територіальної громади Цілісного майнового комплексу
“Трудовий архів Гребінківського району”

8. Про затвердження Акту приймання-передачі із спільної власності
територіальних громад Гребінківського району у власність Гребінківської
міської територіальної громади цілісного майнового комплексу КНП
“Гребінківська центральна районна лікарня”

9. Про затвердження Статутів закладів освіти Гребінківської міської ради
10.Про затвердження Передавального акту Березівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
11.Про затвердження Передавального акту Тополівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
12.Про затвердження Передавального акту Тарасівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
13.Про затвердження Передавального акту Стукалівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
14.Про затвердження Передавального акту Сербинівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
15.Про затвердження Передавального акту Рудківської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
16.Про затвердження Передавального акту Почаївської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
17.Про затвердження Передавального акту Олександрівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
18.Про затвердження Передавального акту Овсюківської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
19.Про затвердження Передавального акту Наталівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
20.Про затвердження Передавального акту Майорщинської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
21.Про затвердження Передавального акту Кулажинської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
22.Про затвердження Передавального акту Короваївської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
23.Про затвердження Передавального акту Григорівської сільської ради

Гребінківського району Полтавської області
24.Про затвердження Положення про Трудовий архів Гребінківської міської

територіальної громади Полтавської області
25.Про затвердження Положення про Гребінківський територіальний центр

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гребінківської
міської ради Полтавської області

26.Про затвердження Статуту КНП «Гребінківський центр первинної
медико-санітарної допомоги» Гребінківської міської ради Полтавської
області

27.Про затвердження Статуту КНП «Гребінківська міська лікарня»
Гребінківської міської ради Полтавської області

28.Про затвердження графіку прийому громадян депутатами Гребінківської
міської ради 8 скликання на 2021 рік

http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/27.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/27.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/28.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/28.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/28.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/28.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/29.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/30.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/30.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/31.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/31.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/32.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/32.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/33.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/33.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/34.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/34.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/35.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/35.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/36.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/36.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/37.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/37.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/38.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/38.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/39.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/39.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/40.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/40.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/41.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/41.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/42.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/42.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/43.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/43.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/44(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/44(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/45.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/45.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/45.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/46(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/46(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/46(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/47(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/47(1).pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/56.pdf
http://www.hrebinka.org.ua/data/files/new/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9/56.pdf


29.Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей
Гребінківської міської ради.

30.Про затвердження Статуту комунального підприємства «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств» (нова редакція).

31.Про затвердження Програми Гребінківської міської територіальної
громади щодо водозабезпечення.

32.Про затвердження Програми сприяння організації цивільного захисту
населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік.

33. Про затвердження структури закладів культури Гребінківської міської
територіальної громади, Гребінківської дитячої музичної школи,
Гребінківського міського краєзнавчого музею.

34.Про затвердження Плану роботи Гребінківської міської ради на 2021 рік.
35.Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку

Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік.
36. Про внесення змін до Програми Гребінківської міської територіальної

громади розвитку та підтримки комунального некомерційного
підприємства «Гребінківська міська лікарня» та покращення надання
населенню медичних послуг на 2021 рік.

37.Про прийняття земель державної власності сільськогосподарського
призначення у комунальну власність Гребінківської міської ради.

38.Про надання дозволів на розробку документацій із землеустрою.

39. Про затвердження документацій із землеустрою.

40.Різне.

Міський голова В. Колісніченко


