
       

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

11 травня 2021  року                                                                                     № 164 

 

Про скликання 9-ї сесії Гребінківської 

міської ради VІІІ-го скликання                        

 

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

І. Скликати 9-у сесію Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання 25 
травня 2021 року о 14.00 годині в приміщенні міського Будинку культури  (м. 
Гребінка, вул. Євгена Гребінки, 13). 

ІІ. На засідання 9-ї сесії Гребінківської міської ради VІІІ-го скликання 
винести питання: 

1. 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 територіальної громади на 2021 рік. 

2. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 
матеріальної допомоги відповідно до Програми соціального захисту 

окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської 
територіальної громади на 2021 рік. 

3. Про затвердження розпоряджень міського голови про надання 
матеріальної допомоги відповідно до Програми підтримки пор оділь у 

Гребінківській міській територіальній громаді на 2021 рік. 
4. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Гребінківської 

міської територіальної громади. 
5. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на території 

Гребінківської міської територіальної громади». 
6. Про погодження проєкту рішення міської ради «Про встановлення ставок 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 
Гребінківської міської територіальної громади». 

7. Про погодження проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок 
та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік». 

8. Про втрату чинності рішення 28 сесії Гребінківської міської ради 6 
скликання від 15.04. 2015 року «Про створення ритуальної служби та 

затвердження Положень про ритуальну службу та пр о пор ядок надання 
ритуальних послуг на території міста Гребінка». 
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9. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік. 

10.  Про внесення змін до Програми покращення благоустрою Гребінківської 
міської територіальної громади на 2021 рік. 

11. Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння організації 
цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної 
громади на 2021 рік. 

12. Про створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їхніх наслідків у Гребінківській міській 

територіальній громаді. 
13.  Про виконання бюджету Гребінківської міської територіальної громади за 

I квартал 2021 року. 
14. Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік. 
15.  Про розгляд звернень щодо надання дозволів на розробку документацій із 

землеустрою. 
16. Про затвердження документацій із землеустрою. 

17. Про припинення права користування земельними ділянками, поновлення, 
заключення, внесення змін до договорів оренди, надання земельних 
ділянок в користування. 

18. Про розгляд листа Полтавської обласної прокуратури №31-1888вих-21 від 
31.03.2021 року «Про вжиття заходів щодо інвентаризації та офор млення 

прав користування полезахисних лісових смуг, розташованих в межах 
Гребінківської міської територіальної громади». 

19. Про внесення змін до рішення 7 сесії Гребінківської міської ради VIII 
скликання від 09.04.2021р. №442 «Про надання земельної ділянки в 

оренду для сінокосіння та випасання худоби». 
20. Про внесення змін до рішення 10 сесії Тарасівської сільської ради VII 

скликання від 01.07.2016р. «Про надання дозволу на виготовлення 
проекту відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства Захарченко Валентині Олександрівні».  
21. Про внесення змін до рішення 34 сесії Григорівської сільської ради VII 

скликання від 19.12.2019р. «Про дозвіл на розробка проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки». 

22. Про внесення змін до рішення 36 сесії Стукалівської сільської ради VII 

скликання від 22.09.2020р. «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність гр. Хребет Віра Петрівна». 
23. Про внесення змін до рішення 37 сесії Стукалівської сільської ради VII 

скликання від 23.10.2020р. «Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства у власність гр. Весна Валерій Петрович».  
24. Про внесення змін до рішення 36 сесії Стукалівської сільської ради VII 

скликання від 22.09.2020р. «Про надання дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. Хребет Михайла 
Йосиповича». 
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25. Про внесення змін до рішення 42 сесії Почаївської сільської ради VII 
скликання від 29.10.2019р.  №23 «Про надання дозволу на виготовлення 

проекту відводу земельної ділянки». 
26. Про скасування рішення 12 позачергової сесії Гребінківської міської р ади 

VII скликання від 03.02.2017р. «Про затвердження Положення про  
порядок встановлення земельного сервітуту під розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності на території  міста 

Гребінка та форми договору про встановлення особистого строкового 
сервітуту на розміщення  тимчасових  споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території міста Гребінка». 
27. Про внесення змін до рішення 2 позачергової сесії Гребінківської міської 

ради VII скликання від 23.12.2015 «Про затвердження Порядку 
переведення житлових приміщень у нежитлові». 

28. Про створення Центру позашкільної освіти Гребінківської міської ради. 
29. Про затвердження Положення про проведення міського фотоконкурсу 

«Гребінка – найкраще місто» та Положення про проведення міського 
конкурсу відеороликів «Гребінка – рідне місто». 

30. Про втрату цільового призначення коштів та списання простроченої 
кредиторської заборгованості. 

31. Про списання безнадійної заборгованості ліквідованого банку «Україна». 

32. Про внесення змін до рішення 8 позачергової сесії Гребінківської міської 
ради 8 скликання від 27.04.2021 № 461 «Про реорганізацію, ліквідацію 

закладів освіти Гребінківської міської ради». 
33. Різне. 

  

 

 Міський голова       В. Колісніченко 
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