
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

26 січня 2023 року № 1951

Про затвердження Плану роботи
Гребінківської міської ради на
2023 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
за 2022 рік.

2. Затвердити План роботи Гребінківської міської ради на 2023 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 29-ї сесії Гребінківської міської ради
8 скликання від 26.01.2023 р. № 1951

Звіт про виконання Плану роботи Гребінківської міської ради на 2022 рік

Протягом 2022 року проведено засідання 11 сесій Гребінківської міської ради. З
них 7 чергових і 5 позачергових. Прийнято 338 рішення. Проведено 43 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; 11 засідань постійної комісії міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва;
10 засідань постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та сфери послуг; 6
засідань постійної комісії міської ради з питань містобудування, планування територій,
будівництва, архітектури, земельних відносин, природокористування; 8 засідань
постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, молоді,
фізичної культури та спорту, освіти, культури.

Для забезпечення відкритості та прозорості діяльності Гребінківської міської ради,
реалізації права громадян на участь у формуванні та реалізації державної політики в
2022 році здійснювалось у порядку та у спосіб, встановлені Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Відповідно до вимог чинного законодавства та плану діяльності Гребінківської

міської ради на 2022 рік, було внесено 5 регуляторних актів. У 2022 році було
прийнято 1 регуляторний акт, а саме: рішенням 22 сесії Гребінківської міської ради
VIII скликання від 29.06. 2022 року № 1827 «Про встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку» на території Гребінківської міської територіальної
громади.
Відповідно до пп. 12.3.3. п 12.3 ст. 12 Податкового кодексу України визначено,

якщо в рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових
пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття
нового рішення. Тож у 2023 році на території Гребінківської міської територіальної
громади будуть діяти ставки:

 єдиного податку для фізичних осіб – підприємців;
 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 транспортного податку;
 туристичного збору, що встановлені рішеннями (№ 632, 633, 634, 635)

прийнятими на 10 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання 23.06. 2021
року.

На виконання Стратегії розвитку Гребінківської міської територіальної громади
та Програми соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної
громади на 2022-2026 роки, затвердженого рішенням 11 сесії міської ради від 23
липня 2021 року № 759 (зі змінами) в 2022 році реалізовано ряд проектів.



Зроблено черговий крок з вдосконалення системи управління відходами,
запровадження роздільного збирання побутових відходів та
подальшого зменшення їх утворення на території Гребінківської громади.
Завдяки проєкту міжнародної технічної допомоги «Підтримка ініціативи з експорту

технологій захисту довкілля», що виконується Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ), в результаті двох річної роботи (низки зустрічей, навчань,
нарад, громадських обговорень, прийняття низки рішень учасниками проекту) в
листопаді 2022 року відбулася фінальна частина. А саме, створено та зареєстровано
спільне КП «Екосервіс-2022», на підставі підписаного Договору про співпрацю
територіальних громад у формі утворення спільного комунального підприємства щодо
розвитку системи управління відходами. Засновниками даного підприємства
виступили 4 громади: Гребінківська, Пирятинська, Чорнухинська та Новооржицька.
Завдяки реалізації проєкту є надія залучити додатково кошти міжнародної підтримки
на придбання сміттєвих баків для роздільного збирання, необхідної техніки та
обладнання, запровадити сучасну систему управління твердими побутовими
відходами. Але це початок довгого шляху - і реалізації проєкту, і налагодження роботи
спільного підприємства, і розроблення маршрутів, і укладання договорів на вивезення,
і проведення значної роз’яснювальної роботи, адже ще багато хто з жителів не
усвідомив важливості такого кроку, як і для чого сортувати сміття, тощо.
В рамках проєкту Гребінківської громади «Удосконалення системи збирання

твердих побутових відходів у Гребінківській міській територіальній громаді – Чиста
громада» отримано від Громадської організації «Інститут розвитку територіальних
Громад Полтавщини» благодійну (гуманітарну) допомогу 17 пересувних сміттєвих
контейнерів.

Питання поводження з відходами є дуже актуальним для
м. Гребінка і встановлення контейнерів стане першим кроком до
роздільного збирання твердих побутових відходів.

В умовах повномасштабної збройної агресії росії та запровадження в Україні
правового режиму воєнного стану з 24 лютого 2022 року всі заклади освіти перейшли
на дистанційне навчання.

Одним із пріоритетних завдань, які ставлять перед собою Гребінківська міська
рада та відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради є покращення
матеріально-технічного забезпечення закладів освіти. В 2022 році значні зусилля були
віддані на оснащення кабінетів закладів загальної середньої освіти.
Школи було забезпечено новими меблями, холодильниками, електричними плитами,
ноутбуками, стелажами та іншим кухонним устаткуванням.

За час збройної агресії росії проти України галузь культури стала потужною
складовою підняття морально-психологічного стану мешканців територіальних
громади, внутрішньо-переміщених осіб.

Впродовж 2022 року діяльність закладів культури громади була спрямована на
організацію та проведення 406 благодійних заходів та концертів. Під час проведення
цих заходів збирались кошти на підтримку Збройних Сил України. Найбільш
масовими були:

 благодійний ярмарок «Разом до Перемоги» зібрано 92500 грн.;



 благодійний концертний тур селами громади «З вірою в
Перемогу!» зібрано 280000 грн.;

 концерт Гребінківської дитячої школи мистецтв до Дня міста – 7800
грн.;

 новорічний благодійний ярмарок – 38942 грн.;
 Резиденція Святого Миколая – 18050 грн.;
 щедрування та колядки – 70000 грн.

та інші благодійні заходи.
За ці кошти було придбано все необхідне для наших земляків-захисників, які

боронять нашу Україну.
Закладами культури і мистецтв громади проведено низку культурно-мистецьких

та просвітницьких заходів з нагоди державних свят та ювілейних дат в історії держави.

Протягом 2022 року проведено мотиваційні турніри серед дітей та молоді з
настільного тенісу, шашок та шахів, волейболу, футболу, футзалу та легкої атлетики.

У час війни перед органом місцевого самоврядування (ОМС) постала низка
нових завдань. Це організація реєстрації ВПО, видачі довідок, надання
їм гуманітарної допомоги, налагодження розміщення людей, які покинули свої оселі.

Нажаль, воєнний стан не дав в повному обсязі у 2022 році реалізувати план
Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного розвитку.

Згідно рішення 31 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 27.02.2020
№1070 на замовлення виконавчого комітету Гребінківської міської ради ТОВ
«Архітектурно-просторове планування» виготовлено проєкт Генерального плану та
плану зонування території м. Гребінка Лубенського району Полтавської області.

У липні 2022 року проєкт Генерального плану розглянуто на Полтавській
обласній містобудівній раді. Наразі розділи «Інженерно-технічні заходи цивільного
захисту на мирний час» та «Інженерно-технічні заходи на особливий період»
знаходяться на доопрацюванні після наданих рекомендацій Головним управлінням
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області та
Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами.

В 2022 році прийнято 18 рішень з питань бюджету, 5 - з питань розвитку
інфраструктури, розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою, 7 – з
питань соціально-економічного розвитку, 20 – з питань комунальної власності, 4 – з
питань містобудівної діяльності та документації, 23 – з питань освіти, охорони
здоров’я, культури, спорту, 31 – соціального захисту в т. ч. соціального захисту
військовослужбовців -11, 10 рішень з питань цивільного захисту, територіальної
оборони, профілактики правопорушень та злочинності, 18 рішень з питання
організації та забезпечення діяльності, структури виконавчих органів ради,
розглянуто та прийнято 191 рішень із земельних питань. Затверджено Договір про
співробітництво територіальних громад.

Протягом 2022 року в Гребінківській ОТГ реалізовувались заходи 38 Програм,
заслуховувалися звіти про стан їх виконання, в разі необхідності вносилися зміни.

Секретар міської ради Людмила ЦАПЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 29-ї сесії Гребінківської міської ради
8 скликання від 26.01.2023 р. № 1951

План роботи Гребінківської міської ради на 2023 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, 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 2022 році

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

Лютий 2023
року

5. Звіт про виконання бюджету
Гребінківської міської ТГ за 2022 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

Лютий 2023
року

6. Звіти про виконання програм
Гребінківської міської ТГ в 2022 році.

Зінченко В.М.,
перший заступник

Лютий 2023
року



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

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 2022 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
2023 року

9. Розгляд питання про затвердження
щорічного звіту стану виконання
Плану реалізації Стратегії розвитку
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади

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,

Березень 2023
року



муніципальних
ініціатив та
енергоменеджменту

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

Колісніченко В.І.,
міський голова,
Карабут С.М.,
начальник 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

11. Розгляд питань комунальної власності Зінченко В.М.,
заступник міського
голови; Буйна В.М.,
начальник відділу з
управління майном;
постійна комісія з
питань комунальної
власності, житлово-
комунального
господарства.
енергозбереження,
транспорту, зв’язку та
сфери послуг,
постійна комісія з
питань планування,
фінансів, бюджету,
соціально-
економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

Протягом року

12. 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-

Протягом року



економічного
розвитку, інвестицій
та підприємництва

13. Розгляд питань щодо встановлення
місцевих податків і зборів на 2024рік

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

Травень–
червень 2023
року (у терміни
передбачені
законодавством).

Протягом року

14. 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 2023 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

У терміни
передбачені
законодавством

17. Розгляд питань щодо затвердження
бюджету Гребінківської міської ТГ на
2024 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 2023 р

Секретар міської ради Людмила ЦАПЕНКО


