ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
5 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
27.01.2021 року

№ 139

Про затвердження Плану роботи
Гребінківської міської ради на
2021 рік
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 26, частини 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту
Гребінківської міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням 2 сесії
Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 78, враховуючи
висновки постійних комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська
міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити звіт про виконання Плану роботи Гребінківської
міської ради за 2020 рік (додається).
2. Затвердити План роботи Гребінківської міської ради на 2021 рік
(додається).
3. Дозволити міському голові Колісніченку В.І., секретарю міської ради
Цапенко Л,В., при необхідності вносити зміни до Плану роботи.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики,
регламенту та засобів масової інформації (Ніколаєнко Р.В.) та секретаря міської
ради Цапенко Л.В.
Міський голова

В. Колісніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 5-ї сесії Гребінківської міської ради
8 скликання від 27.01.2021 № 139

Звіт про виконання Плану роботи Гребінківської міської ради на 2020 рік
Протягом 2020 року проведено 17 сесій Гребінківської міської ради, 18
пленарних засідань. З них 10 чергових (8 сесій 7 скликання та 2 сесії 8
скликання) 7 позачергових сесій (5 – сьомого скликання, 2 – восьмого
скликання). Розглянуто 524 питання та прийнято 524 рішення(419 і 105 рішень
відповідно 7 і 8 скликання). Проведено 45 засідань постійних комісій міської
ради, з них: 8 засідань постійної комісії міської ради з питань прав людини,
законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та засобів масової
інформації; 12 засідань постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
підприємництва; 8 засідань постійної комісії міської ради з питань комунальної
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту,
зв’язку та сфери послуг; 10засідань постійної комісії міської ради з питань
містобудування, планування територій, будівництва, архітектури, земельних
відносин, природокористування; 7 засідань постійної комісії міської ради з
питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та
соціального захисту.
Рішенням 30 сесією Гребінківської міської ради VІІ скликання від 30 січня
2020 року № 977 було затверджено План соціально- економічного розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
Підґрунтям для розроблення Плану була Стратегія розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки, яка затверджена
рішенням 15 сесії Гребінківської міської ради VІІ скликання від 21.12.2018 року.
Головна мета Плану - створення умов для економічного зростання та
удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах
ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та
інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної
та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та
внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності
широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення.
З метою здійснення моніторингу стану впровадження Стратегії розвитку
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, на засіданні 33 сесії
10 квітня 2020 року було розглянуто питання щодо виконання Плану реалізації
Стратегії розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на
період 2019-2021 років за 2019 рік.

З метою визначення стратегії містобудівного розвитку міста Гребінка,
умов формування комфортного середовища життєдіяльності населення на
найближчу і віддалену перспективу, на виконання рішення 31 сесії
Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020 №1070 «Про надання
дозволу на розроблення містобудівної документації: Генерального плану
населеного пункту м. Гребінка Гребінківського району Полтавської області», у
2020 році виконавчим комітетом міської ради проведено тендер та розпочато
розроблення Генерального плану та плану зонування території міста Гребінка.
За результатами проведеного тендеру роботи з виготовлення містобудівної
документації виконує ТОВ «Архітектурно-просторове планування». У 2020 році
розроблено проєкт Генерального плану та плану зонування міста Гребінка, а
також складено звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту. Продовжується
робота з розроблення розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
(цивільної оборони)».
Відповідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проєкт
містобудівної документації та звіт про СЕО подані для розгляду Департаменту
екології та природних ресурсів та Департаменту охорони здоров’я Полтавської
облдержадміністрації.
У термін з 07.12.2020 до 05.01.2021 року проведено громадські
обговорення проєкту і звіту СЕО та 23.12.2020 громадські слухання за участю
ТОВ «Архітектурно-просторове планування».
Після отримання висновків Департаментів ОДА, врахувавши пропозиції та
зауваження, що надійшли до міської ради під час обговорення проєкту
містобудівної документації, проєкт Генерального плану та плану зонування м.
Гребінка буде розглянуто на архітектурно-містобудівній раді Полтавської
облдержадміністрації.
Протягом звітного періоду прийнято 4 регуляторних актів про
встановлення місцевих податків та зборів. В кінці 2020 році було отримано
погодження державної регуляторної служби стосовно ще двох проектів
регуляторних актів, а саме:
- Про затвердження Положення про оренду майна Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди
комунального майна;
- Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи
централізованого водовідведення міста Гребінка.
- Проекти повернуто на доопрацювання та врахування пропозицій державної
регуляторної служби.
Взагалі регуляторна діяльність здійснювалася відповідно до Плану
діяльності Гребінківської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2020
рік, який був затверджений рішенням 28 позачерговою сесією Гребінківської

міської ради 7 скликання від 05.12. 2019 року № 900. До Плану було включено 6
проєктів регуляторних актів (пізніше було включено ще один додатково) Проєкт
«Про затвердження положення про Порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам» не розглядався в зв’язку з тим,
що згідно роз’яснень Державної регуляторної служби України чинним
законодавством України не передбачено повноважень органів місцевого
самоврядування щодо встановлення ними будь-яких положень про порядок
визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.
Згідно із вимогами частини третьої статті 157 Земельного кодексу України
порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі і
землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.
В 2020 році започатковано запровадження громадського бюджету, а саме
затверджено Положення про бюджет участі (громадський бюджет), проведено
конкурс проєктів та визначено переможця. Фінансування проєкту у
відповідності до Положення буде проведено в 2021 році. Мещканці громади
приймали участь у підготовці та поданні проєктів на обласний конкурс бюджету
участі, про те переможцями не стали (не вистачило кількості набраних голосів) .
Це був проєкт облаштування зони відпочинку по пров. Спортивному.
На умовах співфінансування з обласною радою було запроваджено проєкт
«Екобус». Даний проєкт передбачає збір та вивезення на утилізацію шкідливих
відходів. Екобус – це пересувний приймальний пункт для збору небезпечних
побутових відходів (відпрацьованих батарейок, люмінесцентних ламп та
ртутних термометрів), який курсує Полтавщиною. За один плановий день збору
та вивезення (15 вересня 2020 року) мешканцями громади було здано:
1363 люмінесцентних ламп,
313,6 кг батарейок
28 ртутних термометрів.
В 2020 році прийнято 33 рішення з питань бюджету, 14 - з питань розвитку
інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства та проведення
ремонтів, 33 – з питань соціально-економічного розвитку, 12 – з питань
комунальної власності, 10 – з питань містобудівної діяльності та документації,
16 – з питань освіти, охорони здоров’я, культури, 30 – соціального захисту, 78
рішень про затвердження та хід виконання Програм Гребінківської ОТГ, 14
рішень з питання надання адміністративних послуг та регуляторної політики,
розглянуто та прийнято 220 рішень із земельних питань. Затверджено
Положення про громадський бюджет (бюджет участі).
Протягом 2020 року в Гребінківській ОТГ реалізовувались заходи 35
Програм, заслуховувалися звіти про стан їх виконання, в разі необхідності
вносилися зміни. Вперше в 2020 році діяла та була реалізована Програма
підтримки породіль Гребінківської ОТГ (на суму близько 330 тис. грн.). У
зв’язку з коронавірусною інфекцією вживалися додаткові заходи у відповідності
до Програми цивільного захисту населення Гребінківської ОТГ (на суму близько

490 тис. грн.). Згідно Програми роботи з обдарованою молоддю учням
переможцям та призерам обласних олімпіад з базових шкільних дисциплін,
обласного конкурсу науково-дослідних робіт Малої Академії Наук,
всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, фестивалів, конкурсів, а
також педагогічним працівникам виплачувалися грошові винагороди. Серед них
найбільша в розмірі 50 тис. за І місце в обласному конкурсі науково-дослідних
робіт Малої Академії Наук.
У відповідності до Стратегії розвитку Гребінківської міської територіальної
громади та Програми соціально-економічного розвитку протягом 2020 року:
- значно покращено матеріально-технічне забезпечення закладів освіти
Гребінківської міської ОТГ, а також проведено капітальні ремонти харчоблоку
та пральні ЗДО «Теремок», роздягальні та господарського приміщення ЗДО
«Струмочок», харчоблоків Слободо-Петрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, філії
Гребінківської ЗОШ І-ІІ ступенів № 2Опорного закладу Гребінківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 4, Гребінківської гімназії, ремонт спортзалу та коридорів СлободоПетрівської ЗОШ;
завершено І етап будівництва мультифункціонального спортивного
майданчика на території гімназії;
- побудовано в північній частині міста свердловину для питного
водопостачання.
Протягом року проводились громадські слухання, обговорення стосовно
актуальних питань життєдіяльності громади, соціально-економічного розвитку,
містобудівної документації, тощо.

Секретар міської ради

Л. Цапенко
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начальник
про надання матеріальних допомог у
фінансового відділу;
відповідності до програм
Науменко
Т.Б.
,
начальник
відділу
соціального захисту
населення
Звіт міського голови про роботу
Колісніченко
В.І.,
виконавчих органів Гребінківської
міський
голова,
міської ради відповідно до Закону
Цапенко
Л.В..
України «Про місцеве самоврядування секретар міської ради
в Україні» за 2020 рік
постійні
комісія
міської ради, Зінченко
В.М.,
перший
заступник
міського
голови.,
Волошин
В.А., Зінченко В.М.,
заступники міського
голови, Трипуз Я.О.,
керуючий справами
міськвиконкому,
керівники виконавчих
органів міської ради.
Розгляд питання про затвердження
Колісніченко
В.І.,

Лютий
року

2021

У
терміни
передбачені
законодавством

Лютий-березень
2021 року (на
засіданні сесіїлютий-березень,
перед
громадоюберезень),

Березень 2021

щорічного звіту стану виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2021
роки

10.

11.

міський
голова,
постійні
комісія
міської
ради,
Лазоренко
Т.Ф.,
начальник
відділу
соціальноекономічного
розвитку
та
регуляторної
політики,
Зінченко
А.В.,
начальник
відділу
інфраструктури,
інвестицій,
муніципальних
ініціатив
та
енергоменеджменту
Розгляд звернень підприємств, установ, Колісніченко
В.І.,
організацій, громадян із земельних
міський
голова,
питань
Приліпко
І.П.,
начальник
відділу
земельних відносин та
охорони
навколишнього
середовища, постійна
комісія міської ради з
питань
містобудування,
планування територій,
будівництва,
архітектури,
земельних відносин,
природокористування
Розгляд питань комунальної власності
Зінченко
В.М.,
заступник
міського
голови;
постійна
комісія
з
питань
комунальної
власності, житловокомунального
господарства.
енергозбереження,
транспорту, зв’язку та
сфери
послуг,
постійна комісія з
питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціальноекономічного
розвитку, інвестицій

У
терміни
передбачені
законодавством

Протягом року

та підприємництва
12.

Розгляд питань про хід виконання
програм та внесення змін до них (в разі
потреби)

13.

Розгляд питань щодо встановлення
місцевих податків і зборів на 2022 рік

14.

Розгляд питань щодо встановлення
пільг із земельного податку та інших
податків на 2022 рік

Цапенко
Л.В.,
секретар міської ради;
Зінченко
В.М.,
Волошин
В.А.,
Зінченко
В.М.
заступники міського
голови; Трипуз Я.О.,
керуючий справами
міськвиконкому;
керівники виконавчих
органів міської ради,
постійна комісія з
питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва
Виконавчий комітет
міської ради, постійна
комісія
з
питань
планування, фінансів,
бюджету, соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та
підприємництва,
Лазоренко
Т.Ф.,
начальник
відділу
соціальноекономічного
розвитку
та
регуляторної політики
Колісніченко
В.І.
міський
голова,
Приліпко
І.П.,
начальник
відділу
земельних відносин та
охорони
навколишнього
середовища, постійна
комісія міської ради з
питань
містобудування,
планування територій,
будівництва,
архітектури,
земельних відносин,
природокористування,

Протягом року

Проекти
–
травень
2021,
рішення
–
червень
2021
року (у терміни
передбачені
законодавством)
Протягом року

Травеньчервень
року

2022

15.

Розгляд питань щодо встановлення
мінімальної вартості місячної оренди 1
(одного) квадратного метра загальної
площі нерухомого майна фізичних осіб
у населених пунктах Гребінківської
міської територіальної громади

16.

Розгляд питань про результати та
поточні підсумки виконання бюджету
Гребінківської міської ТГ(внесення
змін до бюджету на 2020 рік у разі
потреби)

17.

Розгляд питань щодо затвердження
бюджету Гребінківської міської ТГ на
2022 рік

18.

Розгляд питань щодо затвердження
програм Гребінківської міської ТГ на
2022 рік

постійна комісія з
питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва
Лазоренко Т.Ф., нач.
відділу
соціальноекономічного
розвитку
та
регуляторної
політики,
постійна
комісія
з
питань
планування, фінансів,
бюджету, соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва
Колісніченко
В.І.,
міський
голова,
Бондаренко
Н.Б.,
начальник
фінансового відділу,
постійна комісія з
питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва
Колісніченко
В.І.,
міський
голова,
Бондаренко
Н.Б.,
начальник
фінансового відділу,
постійна комісія з
питань
планування,
фінансів,
бюджету,
соціальноекономічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва
Колісніченко
В.І.,
міський
голова,
Цапенко
Л.В.,
секретар міської ради,
Зінченко
В.М.,
перший
заступник
міського
голови,

Жовтеньлистопад

За підсумками І
кварталуквітень, за І
півріччя
–
липень,
за
7,8,9,10,11
місяці
в
наступному
місяці
за
звітним
ЛистопадГрудень 2021 р

Грудень
року

2021

Волошин
В.А.,
Зінченко
В.М.
заступники міського
голови,
керівники
відділів, виконавчих
органів ради, постійні
комісії міської ради

Секретар міської ради

Л. Цапенко

