
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

26 січня 2022 року № 1617

Про затвердження Плану роботи
Гребінківської міської ради на
2022 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 (із змінами), враховуючи висновки постійних
комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання Плану роботи Гребінківської міської ради
на 2021 рік (додається).

2. Затвердити План роботи Гребінківської міської ради на 2022 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 Віталій КОЛІСНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 18-ї сесії Гребінківської міської ради
8 скликання від 26.01.2022 № 1617

Звіт про виконання Плану роботи Гребінківської міської ради на 2021 рік

Протягом 2021 року проведено пленарні засідання 13 сесій Гребінківської міської
ради. З них 11 чергових та 2 позачергові. Розглянуто 1576 (в 2020 році 524) питань та
прийнято 1503 рішення. Проведено 63 засідання постійних комісій міської ради, з них:
11 засідань постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики, регламенту та засобів масової інформації; 16 засідань
постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та підприємництва; 12 засідань постійної комісії
міської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг; 12 засідань постійної комісії
міської ради з питань містобудування, планування територій, будівництва, архітектури,
земельних відносин, природокористування; 12 засідань постійної комісії міської ради з
питань соціального захисту, охорони здоров’я, молоді, фізичної культури та спорту,
освіти, культури.

Рішенням 5 сесії Гребінківської міської ради VІІІ скликання від 27 січня 2021 року
№ 140 було затверджено План соціально- економічного розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2021 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 6 сесії
8скликання 24 лютого 2021 року було розглянуто питання щодо виконання Плану
реалізації Стратегії розвитку Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади
на період 2019-2021 років за 2020 рік.

За 2021 рік в рамках реалізації Стратегії зроблено немало та реалізовано ряд
проектів. Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів освіти
Гребінківської міської ради. Зокрема:

Проведено модернізацію їдальні Гребінківської гімназії, в якій замінили
освітлення, витяжну систему, труби, двері, відновили стіни, стелю та підлогу.
Придбано холодильник, ванни мийні, стелажі та столи кухонні, марміти для І та ІІ
страв, м’ясорубку, протирочно-різальну та тістомісильну машини;



Покращено роботу харчоблоків і в інших освітніх закладах, придбано нові
комплекти меблів для закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

Опорний заклад Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Гребінківської міської ради
отримав - новий навчальний кабінет географії. Це і мультимедійне обладнання:
інтерактивна дошка, мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, базове
програмне забезпечення для інтерактивної дошки та мультимедійного проектора,
багатофункціональний пристрій, 6 ноутбуків, які забезпечено ліцензійними
електронними освітніми ресурсами, панель демонстраційна, цифрова документ-камера,
цифрове вимірювальне обладнання і демонстраційне обладнання (об'єкти натуральні,
колекції, гербарії, глобуси, демонстраційне обладнання, прилади вимірювальні, атласи,
карти, плакати);

Проведено реорганізацію закладів загальної середньої освіти;
Гребінківською міською територіальною громадою реалізовується проєкт

реконструкції системи електропостачання закладу дошкільної освіти "Веселка". Тут
змонтована електрична станція на сонячних панелях потужністю 30 кВт. Станція
повністю забезпечить потребу електроустановок закладу, а лишки струму після
встановлення двонаправленого лічильника повертатимуться у мережу. Таким чином,
ЗДО "Веселка" забезпечуватиметься електроенергією за допомогою відновлювальних
джерел.

Інтернет – необхідність для розвитку країни. Це фундамент, на яком будується
успішна цифрова держава. Міністерство цифрової трансформації України успішно
реалізувало проєкт «Інтернет-субвенція», у якому взяла участь і наша
громада. Завдяки цій субвенції жителі Стукалівки та Григорівки тепер мають
можливість підключитися до швидкісного інтернету по оптоволоконному кабелю.
Також такий інтернет отримали заклади соціальної інфраструктури - ФАПи та
будинки культури, які за умовами договору будуть обслуговуватися провайдером
безкоштовно до кінця 2022 року.

В межах проекту "Дія. Цифрова освіта" Гребінківська громада, отримала 32
комплекти комп’ютерної техніки. Відтепер у бібліотеках-філіях сільських населених
пунктів громади є змога отримати послуги, пов’язані із підвищенням цифрової
грамотності громадян.

У 2021 році відбулося відкриття нового приміщення ФАПу в с. Рудка. Це приклад
соціального партнерства влади і бізнесу. Нове приміщення для сільського ФАПу
відремонтовано місцевим фермерським господарством «Каміла» - керівник Буць Іван
Іванович.

В 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету встановлено та
облаштовано 4 мультифункціональні спортивні майданчики на прибудинковій
території баготовеповерхових будинків.

Постійно здійснюється робота по благоустрою населених пунктів громади.
Активно вивчається питання поводження з відходами на території громади. У 2019
році в Полтавській області розпочато реалізацію Глобального проєкту «Підтримка
ініціативи з експорту технологій захисту довкілля», що впроваджується #GIZ_Ukraine
за дорученням Федерального міністерства довкілля, захисту природи та безпеки
ядерних реакторів Німеччини (BMU).

У листопаді 2020 року, у рамках проекту розпочата спільна ініціатива
«Роз'яснювальна кампанія у сфері поводження з відходами», що реалізовується
громадською організацією «Еколтава» (м. Полтава), яка з 2013 року працює у сфері



сталого поводження з відходами у громадах Полтавської області. До участі в ініціативі
долучилася і Гребінківська громада.

Проект Гребінківської громади «Удосконалення системи збирання твердих
побутових відходів у Гребінківській міській територіальній громаді – Чиста громада»
серед переможців обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад
Полтавської області 2021 року.

Реалізація проекту запланована на 2022 рік на умовах співфінансування 50/50 з
обласного бюджету та бюджету громади. З цією метою в бюджеті громади на 2022 рік
передбачено 600 тис. грн.

На території нашої громади будуть встановлені сміттєві баки для побутових
відходів.

В минулому році мешканці Гребінківської громади вже вдруге скористалися
послугою Екобуса, щоб вивезти небезпечні відходи з території нашої громади. Екобус
– це пересувний приймальний пункт для збору небезпечних побутових відходів
(відпрацьованих батарейок, люмінесцентних ламп та ртутних термометрів), який
курсує Полтавщиною. За один плановий день зібрано та передано на утилізацію 1385
люмінесцентних ламп ,
32 кг використаних батарейок ,
28 ртутних термометрів .

Для жителів громади ця послуга була безкоштовна, вартість утилізації цих
відходів оплачено з бюджету громади та обласного бюджету (50 на 50).

23 листопада 2021 року комісією з питань поводження з безгосподарськими
відходами на території Гребінківської міської територіальної громади
та Міжрегіональним центром швидкого реагування ДСНС України згідно договору
ТОВ «ЕКО НОВА» та Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської
обласної державної адміністрації здійснено відпуск та завантаження перезатарених
хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), котрі накопичувалися колишніми
сільськогосподарськими підприємствами з території с. Стукалівка для подальшої
утилізації.

У 2021 році роботи по виготовленню Генерального плану та плану зонування
території міста Гребінка завершені. На разі матеріали чекають погодження на
містобудівній раді Полтавської області.

Відповідно до вимог чинного законодавства, до плану регуляторної діяльності
Гребінківської міської ради на 2021 рік ( затверджений рішенням 1 сесії Гребінківської
міської ради 8 скликання від 11.12.2020 року № 925) було внесено10 регуляторних
актів. У 2021 році було прийнято 4 регуляторні акти:

- Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців на
території Гребінківської міської територіальної громади;

- Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки на території Гребінківської міської територіальної громади;

- Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік;
- Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого

водовідведення міста Гребінка.
Враховуючи зауваження Державної регуляторної служби України, були внесені

зміни до 3 регуляторних актів:



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»;

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Гребінківської міської ради
від 12.10.2016 №193 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з
призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Гребінка та її складу»;

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Гребінка.
В 2021 році прийнято: 38 рішень з питань бюджету та фінансів, 24 - з питань

розвитку інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства та
проведення ремонтів, 23 – з питань соціально-економічного розвитку, 53 – з питань
комунальної власності, 1 – з питань містобудівної діяльності та документації, 60 – з
питань освіти, охорони здоров’я, культури, 52 – соціального захисту, 84 рішення про
затвердження та хід виконання Програм Гребінківської міської ТГ, 14 рішень з
питання регуляторної політики, 16 рішень з питань організаційної структури та
надання адміністративних послуг, 1194 рішень із земельних питань.

Протягом 2021 року в Гребінківській міській ТГ реалізовувались заходи 36
Програм, заслуховувалися звіти про стан їх виконання, в разі необхідності вносилися
зміни.

Протягом року проводились громадські слухання ( в т. ч. стосовно оптимізації
закладів освіти -11), обговорення стосовно актуальних питань життєдіяльності
громади, соціально-економічного розвитку, містобудівної документації, тощо.

Секретар міської ради Людмила ЦАПЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 18-ї сесії Гребінківської
міської ради 8 скликання
26.01.2022 р. № 1617

План роботи Гребінківської міської ради на 2022 рік

№
з/п

Зміст заходів Відповідальний за
виконання

Термін
виконання

1. Забезпечення проведення пленарних
засідань сесій Гребінківської міської
ради у відповідності до Регламенту
Гребінківської міської ради восьмого
скликання

Колісніченко В.І.,
міський голова;
Цапенко Л.В.,
секретар міської ради

Протягом року

2.

Забезпечення проведення засідань
постійних комісій Гребінківської
міської ради у відповідності до
Регламенту Гребінківської міської ради
восьмого кликання

Колісніченко В.І.,
міський голова;
Цапенко Л.В.,
секретар міської ради;
голови постійних
комісій міської ради

Протягом року

3. Проведення громадських слухань
(громадських обговорень, тощо) з
актуальних питань соціально-
економічного розвитку та з питань
регуляторної політики

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Цапенко Л.В.,
секретар міської ради,
Зінченко В.М..
перший заступник
міського голови,
Волошин В.А.,
Зінченко В.М.
заступники міського
голови, Трипуз Я.О.,
керуючий справами
виконкому міської
ради, керівники
відділів та інших
виконавчих органів
ради, постійні комісії
міської ради

Протягом року

4. Звіти одержувачів бюджетних коштів
на виконання заходів Програм
Гребінківської міської ТГ у 2021 році

Постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

Лютий 2022
року

5. Звіт про виконання бюджету
Гребінківської міської ТГ за 2021 рік

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового відділу,
Черненкова І.В.,
начальник відділу
бухгалтерського

Лютий 2022
року



обліку та звітності,
постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

6. Звіти про виконання програм
Гребінківської міської ТГ в 2021 році.

Зінченко В.М.,
перший заступник
міського голови,
Волошин В.А.,
Зінченко В.М.
заступники міського
голови, Цапенко Л.В.,
секретар міської ради,
Трипуз Я.О.,
керуючий справами
міськвиконкому,
керівники відділів та
інших виконавчих
органів міської ради,
виконавчий комітет
міської ради, постійні
комісії міської ради

Лютий 2022
року

7. Розгляд питань щодо затвердження
розпоряджень міського голови
прийнятих в міжсесійний період з
питань внесення змін до бюджету та
про надання матеріальних допомог у
відповідності до програм

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового відділу;
Науменко Т.Б. ,
начальник відділу
соціального захисту
населення

У терміни
передбачені
законодавством

8. Звіт міського голови про роботу
виконавчих органів Гребінківської
міської ради відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування
в Україні» за 2021 рік

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Цапенко Л.В..
секретар міської ради
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.

Лютий-березень
2022 року

9. Звіт старост старостинських округів
Гребінківської міської територіальної
громади відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в
Україні» за 2021 рік

Колісніченко В.І.,
міський голова,
старости
старостинських
округів Гребінківської

Лютий-березень
2022 року



міської територіальної
громади, Цапенко
Л.В., секретар міської
ради, 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

10. Розгляд питання про затвердження
щорічного звіту стану виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку
Гребінківської міської територіальної
громади на 2019-2021 роки

Колісніченко В.І.,
міський голова,
постійні комісія
міської ради,
Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики, Зінченко
А.В., начальник
відділу
інфраструктури,
інвестицій,
муніципальних
ініціатив та
енергоменеджменту

Березень 2022
року

11. Розгляд звернень підприємств, установ,
організацій, громадян із земельних
питань

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Карабут С.М., в.о.
начальника відділу
земельних відносин та
охорони
навколишнього
середовища, постійна
комісія міської ради з
питань
містобудування,
планування територій,
будівництва,
архітектури,
земельних відносин,
природокористування

У терміни
передбачені
законодавством

12. Розгляд питань комунальної власності Зінченко В.М.,
заступник міського
голови; постійна
комісія з питань
комунальної
власності, житлово-
комунального
господарства.

Протягом року



енергозбереження,
транспорту, зв’язку та
сфери послуг,
постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

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

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,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

Протягом року

14. Розгляд питань щодо встановлення
місцевих податків і зборів на 2023 рік

Виконавчий комітет
міської ради, постійна
комісія з питань
планування, фінансів,
бюджету, соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва,
Лазоренко Т.Ф.,
начальник відділу
соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної політики

Проекти –
травень 2022,
рішення –
червень 2022
року (у терміни
передбачені
законодавством)

Протягом року

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

Лазоренко Т.Ф., нач.
відділу соціально-
економічного
розвитку та
регуляторної
політики, постійна
комісія з питань
планування, фінансів,
бюджету, соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

Жовтень-
листопад



16. Розгляд питань про результати та
поточні підсумки виконання бюджету
Гребінківської міської ТГ(внесення
змін до бюджету на 2022 рік у разі
потреби)

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового відділу,
постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

За підсумками І
кварталу-
квітень, за І
півріччя –
липень, за
7,8,9,10,11
місяці в
наступному
місяці за
звітним

17. Розгляд питань щодо затвердження
бюджету Гребінківської міської ТГ на
2023 рік

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Бондаренко Н.Б.,
начальник
фінансового відділу,
постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

Листопад-
Грудень 2022 р

Секретар міської ради Людмила ЦАПЕНКО


