
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2 сесія VII скликання 

(позачергова) 

(друге засідання) 

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

 
            23 грудня  2015 року 

          
                    

           Про затвердження міської Програми 

           підтримки житлово-комунального  

           господарства м. Гребінка на 2016 рік  

 

 

 

                 Ознайомившись з міською Програмою підтримки житлово-

комунального господарства м. Гребінка на 2016 рік, відповідно ст. ст. 26, 32 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рекомендацій 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, 

управління майном, Гребінківська міська рада 

 

                  ВИРІШИЛА: 

                                

1. Затвердити міську  Програму підтримки житлово-комунального 

 господарства м. Гребінка на 2016 рік (додається). 

  

 

                

 

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

                        

 

                                             

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Додаток  

                                                                       до рішення 2 позачергової сесії міської                                                                  

                                                                       ради 7-го скликання від 23.12.2015 року 

 

 

Міська програма 

   підтримки житлово- комунального 

господарства м. Гребінка на 2016 

 

I. Загальні положення. 

 

                Програму підтримки житлово-комунального господарства м. Гребінка на 

2016 рік (далі – Програма) розроблено відділами Гребінківської міської ради 

відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням пропозицій 

постійних депутатських комісій. Через відсутність міцної матеріально-технічної 

бази Гребінківського комбінату комунальних підприємств, який є власністю 

територіальної громади міста Гребінки і неможливість зміцнити її  самостійно по 

причині відсутності коштів, комбінатом не на належному рівні здійснюється:  

утримання комунального житлового фонду; внутрішньобудинкових систем 

водопостачання та водовідведення; об'єктів благоустрою; санітарна очистка міста; 

бажають бути кращими надання житлово-комунальних послуг населенню, умови 

праці робітників, своєчасна виплата заробітної плати. 
 

                                     II. Мета і завдання. 

 

         Метою Програми є надання, в разі скрутного становища дотації житлово-

комунальному господарству на погашення заборгованості з виплати заробітної 

плати працівникам, погашення заборгованості по сплаті податків та зборів та 

покращення на цій основі надання житлово-комунальних послуг населенню. 

 

                                 III. Організаційне  забезпечення. 

 

         Виконавцем Програми є виконавчий комітет міської ради. У процесі 

виконання Програма може уточнюватись та доповнюватись.  

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Гребінківською          мі-

ською радою за пропозиціями виконавчих органів ради, а також при уточненні 

бюджету м. Гребінка на 2016 рік. 

   

                                  ІV. Система заходів. 
 

         В разі скрутного фінансового становища надавати дотацію житлово-

комунальному господарству на погашення заборгованості з виплати заробітної плати 

працівникам, погашення заборгованості  по сплаті податків та зборів. 

 

                                    V. Фінансування Програми. 
 

         Фінансування Програми здійснюється в межах кошторисних призначень та 

за рахунок коштів бюджету міста, при їх наявності в бюджеті. 

 



                                     VІ. Очікувані результати. 
 

             Покращення утримання житлово-комунального господарства міста та 

надання комунальних послуг населенню. 

              Покращення умов праці робітників комбінату комунальних підприємств.  

             Недопущення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

комбінату. 

            Збільшення об'ємів робіт з благоустрою. 

 

 

 

    

                      Міський голова                                     В.І. Колісніченко 

 


