
                                        
 

 ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

13 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ      

                                       

03 березня 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 «Розвиток гуманітарної сфери»  підрозділ «Завдання та 

заходи на 2017 рік»:  абзац 4 доповнити словами «з цією метою виділити кошти в 

розмірі 200 000 грн.; 

- пошиття сценічних костюмів для учасників гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості – 18 000 грн.; 

- на харчування пільгових категорій учнів загальноосвітніх шкіл міста надати 

субвенцію районному бюджету в розмірі 346 000 грн.; 

- ЗОШ I-III ступенів № 4на придбання м’якого куточка для інклюзії та психології 

(для роботи з дітьми з особливими потребами) в розмірі 2000 грн.; 

           Розділ «Культура» підрозділ «Завдання та заходи на 2017 рік» доповнити  

словами: « Районному будинку культури для танцювального колективу «Фантазія» 

для поїздок на конкурси та фестивалі виділити кошти в розмірі 6 000 грн. та  

10 000 грн. на придбання сценічних костюмів та взуття. 

          Розділ «Заклади охорони здоров’я» підрозділ «Завдання і заходи на 2017 

рік» доповнити словами: «КЗ «Гребінківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги Гребінківської районної ради» виділити кошти в розмірі 60 000 грн.  у 

вигляді субвенції районному бюджету». 

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

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

- видалення сухостійних  та аварійних дерев  - 39 583 грн.; 

- формування, обрізання дерев                          - 17015 грн.; 

- монтаж гірлянди                                               - 7 273  грн.; 

- розчищення доріг від снігу                              - 31 323 грн.; 

- посипка доріг протиожеледним матеріалом  - 29 202  грн.; 

- встановлення світлофорів                                - 12 291 грн.; 

- світлофори                                                         - 66 000 грн.; 

- дорожні знаки                                                    - 22 360 грн.; 



- придбання високоріза                                      - 17 730 грн.; 

- преміювання працівників КП «Гребінківський комбінат комунальних 

підприємств» до Дня працівників житлово-комунального господарства і 

побутового обслуговування  - 42 436 грн.; 

- придбання повітродувного  заплічний пристрій  - 15 810 грн.; 

- гідродинамічне очищення фекальної каналізації  - 35 000 грн.; 

- облаштування тротуарів тротуарною плиткою    - 400 000 грн.; 

- встановлення дитячого майданчика по вул. Короленка - 30 000 грн.;  

- встановлення дитячого майданчика по вул. Городищенська  - 30 000 грн.; 

- придбання саджанців квітів та кущів             - 14 821 грн.; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

каналізаційної мережі   - 50 000 грн. 

3.  Внести зміни до Програми підтримки житлово-комунального господарства               

м. Гребінка на 2017 рік, а саме розділ «Завдання Програми» доповнити 

підпунктами: 

-  придбання трактора та обладнання до нього  - 500 000 грн.; 

-  придбання сміттєвоза                                         - 400 000 грн.; 

-  придбання спецтехніки                                      - 400 000 грн. 

4.    Внести зміни до Програми організації громадських оплачуваних робіт у               

м. Гребінка на 2017 рік, а саме: в пункті 2 рішення міської ради цифру «200000» 

замінити на цифру «241 000»; в паспорті програми цифру «200000» замінити на 

цифру «241000», тобто виділити кошти управлінню соціального захисту 

населення Гребінківської РДА в розмірі 41 000 грн. для проведення роботи щодо 

інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, 

компенсацій та технічній підготовці документації з кур’єрською доставкою 

документів та запитів. 

5.    Внести зміни в Програму підтримки діяльності Гребінківської районної 

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

15000 грн. у вигляді субвенції районному бюджету». 

 

 

 

 

                    Міський голова                              В.І. Колісніченко             

 
 
 
 

 


