
 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 сесія VIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

29 березня  2016 року                                                                                 

 

 

Про внесення змін до бюджету 

м. Гребінки на 2016 рік                                            

 

 
 
 
Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  ст.78 Бюджетного Кодексу України та рішення 4 сесії 7 

скликання районної ради від 25.03.2016 року «Про внесення змін до 

районного бюджету на 2016 рік 

 

міська рада в и р і ш и л а: 

1. Внести зміни до кошторису видатків загального та спеціального фонду 

бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 190 000 грн., а саме: 

перенести кошти з КФК 250404 КЕКВ 2240 – 190 000грн. на КФК 

010116 КЕКВ 3110 – 190 000грн. ( договір «Про співпрацю 

територіальних громад в частині делегування виконання завдань (у 

сфері ведення Реєстру  ), залучивши кошти із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

2. Внести зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду 

бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 100 000 грн., а саме: 

збільшити доходну та видаткову частини бюджету по 

             КФКД 41035000 – 100 000грн.; 

             КФКВ 150101 КЕКВ 3121 – 100 000грн.. 

(виконання спільної програми по покращенню медичного забезпечення 

населення міста та району на 2016 рік).  



3. Внести зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду 

бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 80 029 грн., а саме: збільшити 

доходну та видаткову частини бюджету по 

             КФКД 41035000 – 80 029грн.; 

                       КФКВ 010116 КЕКВ 3110 – 80 029грн. 

           (виконання договору «Про співпрацю територіальних громад в частині             

            делегування  виконання завдань (у сфері ведення Реєстру).   

4. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду 

бюджету міста Гребінки на 2016 рік в сумі 129 971 грн., а саме: 

збільшити доходну та видаткову частини бюджету по 

           КФКД 41035000 – 129 971грн.; 

                       КФКВ 010116 КЕКВ 2111 – 100 000грн. КЕКВ 2120 – 22 000грн. 

КЕКВ        

                     2210 – 4 971грн. КЕКВ 2240 – 3 000грн. 

            (виконання договору «Про співпрацю територіальних громад в частині   

            делегування виконання завдань (у сфері ведення Реєстру).      

5. Направити вільні бюджетні кошти загального фонду в сумі 136 180грн. 

на такі цілі: 

5.1. КФК 150101 КЕКВ 3121 – 20 000грн. (фінансування цільової 

Програми соціально-економічного розвитку м. Гребінки на 

2016 рік – придбання квартири), залучивши кошти із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду); 

5.2. КФК 100203 КЕКВ 2610 – 13 176грн. ( преміювання працівників 

КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» за 

сумлінну і добросовісну працю в житлово-комунальному 

господарстві міста, його благоустрою та з відзначенням Дня 

працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення) ; 

5.3. КФК 130110 КЕКВ 2610 – 30 000грн. (фінансування міської 

Програми розвитку та популяризації настільного тенісу в м. 

Гребінка на 2016 рік); 

5.4. КФК 250404 КЕКВ 2240 – 10 000грн. (фінансування міської 

Програми інформаційного забезпечення діяльності міської ради 

на 2016 рік); 

5.5. КФК 250380 КЕКВ 2620 – 6 054грн. (фінансування цільової 

Програми соціально-економічного розвитку м. Гребінки на 

2016 рік, а саме: 3 633грн. - поточний ремонт покрівлі та 

каналізаційної мережі, промивка каналізаційної мережі ДНЗ 

«Теремок», 2 421грн. – виготовлення проектно-кошторисної 



документації та експертизи на капітальний ремонт (заміна 

вікон) ДНЗ «Веселка»); 

5.6. КФК 250380 КЕКВ 2620 – 20 000грн. КЕКВ 3220 – 20 000грн. 

(фінансування Програми підтримки та розвитку комунального 

підприємства «Центр надання послуг та консультацій»), 

залучивши кошти із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду); 

5.7. КФК 100203 КЕКВ 2610 – 16 950грн. (фінансування Програми 

сприяння переобладнанню багатоквартирних будинків на 

альтернативні види опалення). 

 

           2.  Внести зміни до додатку № 1 міської Програми «Покращення 

благоустрою  

               м. Гребінка на 2016 рік»(додаток додається). 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                   В.І.Колісніченко 

 

 

 


