
 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 травня 2016 року 

  

Про внесення змін до міських програм 

та кошторису витрат 

 

 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до міської Програми покращення благоустрою м. Гребінка        

    на  2016 рік, а саме на вуличне освітлення додатково виділити  кошти в сумі   

   100 000 грн. 

            Додаток  1 до міської Програми покращення благоустрою м. Гребінка  

    на 2016 рік викласти в новій редакції (додаток додається). 

2. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку м Гребінка на 

    2016 рік, а саме в розділ «Політика міської ради в земельних відносинах»  

      абзац 3 підрозділу «Головні напрямки роботи на 2016 рік» доповнити  

    словами  такого змісту «з цією метою виділити кошти на: 

- виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

15 078 грн.;      

- виготовлення технічної документації з землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі на місці – 3 800 грн.; 

- виконання теодолітної зйомки земельних ділянок – 31 110 грн.; 

     -    розділ «Забезпечення доступності і прозорості влади, розвиток   

інформаційного простору» пункт «Програмні завдання та заходи» доповнити 

абзацом такого змісту: «З метою сприяння зміцненню в Україні інституту 

місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та обміну досвідом, більш 

тісної взаємодії та співпраці працівників центральних, місцевих і регіональних 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,  сприяння більш 

ефективному забезпеченню фінансування соціально-економічних програм 

розвитку територіальних громад,  для забезпечення участі Гребінківської 

міської ради в Асоціації міст України, Полтавського регіонального 

відділення Асоціації міст України та Асоціації малих міст України виділити 

кошти в розмірі 4364 грн. для сплати членських внесків»; 



Розділ «Фізична культура і спорт» пункт «Завдання і заходи на 2016 рік» 

доповнити словами такого змісту: « передбачити виплати на нагородження 

переможців, призерів обласних, всеукраїнських спортивних змагань, 

чемпіонатів тощо. Виплати проводити відповідно до розпоряджень міського 

голови».   

Розділ «Культура» пункт «Завдання та заходи на 2016 рік» доповнити абзацом 

такого змісту: «Надати субвенцію районному бюджету на придбання бензокоси 

для районного будинку культури в розмірі 3 000 грн.». 

3. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих незахищених     

категорій населення міста на 2016 рік, а саме: 

- в розділі 3 «Організаційне та фінансове забезпечення» розмір фінансування 

збільшити на суму 15 150 грн.; 

 - в розділі 4 «Система заходів» абзац 2 доповнити словами: «ліквідаторам         

аварії 1, 2 категорій на Чорнобильській АЕС до дня трагедії на ЧАЕС,          

інвалідам та учасникам бойових дій 2 світової війни 1941-1945 років до         

дня визволення міста Гребінка (19 вересня). 

 

 

 

 

      

              Міський голова                                            В.І. Колісніченко  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  Додаток 1 

до рішення 5 сесії 7 скликання 

від 18 травня 2016 року 

 

Розрахунок 

витрат до міської програми 

«Покращення благоустрою м.Гребінка» 

на 2016 рік 

№ 

п/п 

Найменування робіт Вартість 

(грн.) 

1 Природоохоронні заходи 55 501 

1.1. Формувальне обрізування дерев, кущів 5 150 

1.2. Спиляння аварійних та сухостійних дерев 35 351 

1.3. Викошування газонів 15 000 

2 
Ремонт та уримання вулично –дорожньої 

мережі 
550 000 

2.1. Ямковий ремонт вулиць і доріг 450 000 

2.2. Розчистка та посипка доріг 46 344 

2.3. Установка дорожніх знаків 3 656 

2.4. Установка світлофорів 50 000 

3 Вуличне освітлення 250 000 

3.1. 

Витрати на технічне обслуговування та 

утримання в належному стані системи 

вуличного освітлення 

30 000 

3.2. Вуличне освітлення 220 000 

4 Ремонт вуличних водопровідних мереж 0 

5 Інші роботи та витрати 815 231 

5.1. Заробітна плата по благоустрою 146 200 

5.2. Нарахування на зарплату 32 050 

 5.3 Преміювання до Дня працівників житлово- 

Комунального господарства 

13 176 

5.4. Капітальний ремонт житлових будинків 224 155 

5.5. Придбання табличок 20 000 

5.6. Паливо-мастильні матеріали 149 650 

5.7. 
Придбання запасних частин до транспортних 

засобів 
50 000 

5.8. Упорядкування кладовищ,будівництво огорожі 100 000 

5.9. Будівництво дитячого ігрового майданчика 80 000 

Всього: 1 670 732 

 

  Міський голова                                                 В.І. Колісніченко 


