
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

РІШЕННЯ 

 

14 грудня 2015 року 

  

Про внесення змін до кошторису витрат 

на реалізацію міських програм та внесення 

змін до Цільової програми підтримки  

соціально-економічного розвитку м.Гребінка  

на 2011-2015 роки 

 

 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, Гребінківська міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до цільової Програми підтримки соціально-

економічного розвитку м. Гребінка на 2011-2015 роки, а саме доповнити   

Розділ «Мета програми» доповнити пунктами: 

-«забезпечення підтримки та розвитку українських народних традицій, 

розвитку культурної спадщини українського народу»;  

Розділ «Шляхи розв’язання проблеми» доповнити пунктами: 

 - « з метою підтримки та розвитку українських народних традицій, 

забезпечити проведення в місті різноманітних культурно-мистецьких заходів, 

в т.ч. новорічних, придбання новорічних прикрас для міської Ялинки та 

новорічних подарунків вихованцям дошкільних навчальних закладів міста та 

дітям військовослужбовців, які  перебувають на службі в Збройних Силах 

України у зв’язку з мобілізацією, а також дітям учасників АТО». 

2. Внести зміни до кошторису витрат на реалізацію міських програм: 

Програма забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової 

енергії м. Гребінка на 2015 рік – збільшити видатки на 30 000 грн. (придбання 

засобу обліку теплової енергії для житлового будинку по вул. Калініна, 9а); 

цільова Програми підтримки соціально-економічного розвитку м.Гребінка на 

2011-2015 роки – збільшити видатки на  29200грн. (600 грн. -  фінансова 

підтримка позашкільних закладів освіти, придбання для Будинку дитячої та 

юнацької творчості кольорового картриджа; 2,5 тис. грн. - фінансова 

підтримка загальноосвітніх навчальних закладів міста, придбання фарби для 

Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4;  13370  грн. – фінансова підтримка 

дошкільних навчальних закладів ДНЗ «Теремок» ДНЗ «Веселка», новорічні 



подарунки для вихованців закладів;  2730 грн. - новорічні подарунки для 

дітей військовослужбовців, які  перебувають на службі в Збройних Силах 

України у зв’язку з мобілізацією, а також дітям учасників АТО; 10000 грн. 

придбання новорічних прикрас для міської Ялинки). 

  3.Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управлінням майном 

(Бондарь І.М.)   та з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту, туризму, соціального захисту населення (Карпець С.Г.). 

 

 Міський голова         В. Колісніченко 

      


