
                                        
 

 ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

22 (позачергова) сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ      

                                       

07 листопада 2017 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 Програми соціально-економічного розвитку м. Гребінка на 

2017 рік,  а  саме в розділі Розділ «Розвиток житлово-комунального господарства 

(ЖКГ), будівництва та інфраструктури міста» підрозділ «Головні напрямки роботи 

у 2017 році» доповнити пунктами: 

 - виділити кошти на поточний ремонт в’їздів до багатоквартирних будинків в 

розмірі 59 379 грн.; 

 - виділити кошти на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по провулку Пирятинський, 34б в розмірі 4 500 грн.; 

 - виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на роботи по 

капітальному ремонту дороги по вулиці Шмідта та Євгена Гребінки в розмірі         

3 238 грн.; 

  - виділити кошти за проектні роботи та експертизу дороги по вулиці 

Городищенська та Магістральна в розмірі 16 592 грн.; 

  -    виділити кошти на співфінансування водогонів  в розмірі 9 001 грн.; 

  - виділити кошти на співфінансування капітального ремонту центральних 

тепломереж міста, заміну покрівлі багатоквартирних будинків, заміну вікон на 

сходових клітинах в багатоквартирних будинках, влаштування тротуарної плитки 

в розмірі 80 506 грн.; 

   -  виділити кошти на облаштування дитячих та спортивних майданчиків  в 

розмірі 50 000 грн., як субвенцію з обласного бюджету.  

     Частину «РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ» розділ «Освіта» підрозділ 

«Завдання та заходи на 2017 рік»  доповнити абзацом такого змісту: 

   - придбання новорічних дитячих подарунків для дітей учасників АТО, дітей, які 

відвідують дошкільні навчальні заклади  50 000 грн. 

          В розділ «Забезпечення доступності і прозорості влади, розвиток 

інформаційного простору»    доповнити пунктом: «Виділити кошти для 

передплати періодичних видань на 2018 рік для Гребінківської міської ради в 

розмірі 20 000 грн.» 



  2.  Внести зміни до Програми благоустрою міста Гребінка на 2017 рік, а саме: 

 Розділ «Заходи та завдання по реалізації Програми» доповнити абзацами:  

- «для проведення робіт з благоустрою додатково виділити кошти в розмірі                

100 000 грн.» 

- «для придбання паливно-мастильних матеріалів Гребінківським ККП   

виділити кошти в розмірі - 25 000 грн.»; 

- «для придбання піску для посипки доріг під час ожеледиці виділити кошти в 

розмірі  - 40 000 грн.»; 

- «для встановлення воріт на гараж Гребінківському комбінату комунальних 

підприємств виділити кошти в розмірі – 50000 грн.»; 

- «для виплати заробітної плати працівникам благоустрою виділити кошти в 

розмірі 100 000 грн.». 

  3.   Внести зміни в Програму соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення міста на 2017 рік, а саме розділ «Організаційне та фінансове 

забезпечення» доповнити абзацом такого змісту: 

 - «Виділити додатково кошти в розмірі 50 000 грн.»; 

 - розділ «Система заходів» перший абзац доповнити словами: «ветеранам праці 

соціальної сфери». 

    4.  Внести зміни в Програму підтримки діяльності Гребінківської районної 

організації ветеранів на 2017 рік, а саме «Виділити додатково кошти в розмірі 

5000 грн. у вигляді субвенції районному бюджету. 

     5.  Внести зміни до Програми організації громадських оплачуваних робіт у               

м. Гребінка на 2017 рік, а саме: розділ «Фінансове та матеріально-технічне 

забезпечення заходів Програми» доповнити абзацами: 

- додатково виділити кошти управлінню соціального захисту населення 

Гребінківської РДА в розмірі 10 000 грн., у вигляді субвенції районному бюджету, 

для проведення роботи щодо інформування населення стосовно порядку 

отримання житлових субсидій, компенсацій та технічній підготовці документації; 

-    додатково виділити кошти на проведення громадських робіт КП «Спортивному 

комплексу м. Гребінка» в розмірі  - 16 657 грн.; 

- додатково виділити кошти на проведення громадських робіт КП  

«Гребінківському комбінату комунальних підприємств»  в розмірі – 20 000 грн.»   

6.   Внести зміни до Програми  розвитку футболу в місті на 2017 рік, а саме  розділ 

«Організаційне та фінансове забезпечення» доповнити абзацом: «Додатково 

виділити кошти для забезпечення участі футбольної команди в футбольних  

матчах в розмірі  -  55 000 грн.»  

       7.     Внести зміни в міську програму Розвитку та популяризації настільного 

тенісу в місті Гребінка на 2017 рік, а саме  розділ  «Організаційне та фінансове  

забезпечення» доповнити пунктом  « Виділити додатково кошти в розмірі -  

10 000 грн.». 

 

                    Міський голова                              В.І. Колісніченко      

 
 
 
 
 
 

 


