
                                                            
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 серпня 2017 року 

 

Про внесення змін до  міських 

Програм на 2017 рік  

 

 

 Відповідно до статей  25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши, рекомендації спільного засідання 

виконавчого комітету та постійних комісій міської ради, врахувавши 

рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська рада 

вирішила: 

 1.Внести зміни до Програми благоустрою м. Гребінка на 2017 рік,  

затвердженої рішенням 12 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 

03.02.2017 року (із змінами), а саме:  в розділі «Заходи та завдання по 

реалізації Програми», підрозділи 14 та 15 викласти в новій редакції: 

 «встановлення дитячих майданчиків - 16 тис. грн.».; 

 «покращення благоустрою багатоквартирних будинків, 

прибудинкових, прилеглих територій, присадибних ділянок-

переможців та призерів Конкурсів на кращий благоустрій , 

оголошеного відповідно до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 04.07.2017 № 181(«Кращий двір», «Кращий 

багатоквартирний будинок», «Кращий благоустрій приватної 

садиби», «Кращий благоустрій територій установ, підприємств, 

організацій» - 44 тис. грн.»  

2. Внести зміни до Програми роботи з обдарованою молоддю на 2017 

рік, затвердженої рішенням 10 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 23.12.2016, а саме: розділ «Основні завдання Програми» 

доповнити підрозділом: 

«здійснення грошових винагород та стипендій обдарованій учнівській 

молоді/дітям та педагогічним працівникам». 

3. Внести зміни до Положення про грошові винагороди педагогічним 

працівникам та учням-переможцям та призерам ІІІ (обласного)  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням-
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переможцям та призерам міжнародних, всеукраїнських фестивалів, 

конкурсів, спортивних змагань, переможцям та призерам ІІ (обласного) 

етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук України, затвердженого рішенням 15 сесії Гребінківської ради 7 

скликання від 27 квітня 2017 року, а саме добавити п. 5 з позначкою 1, 

який викласти в такій редакції: 

 «Установити виплату щомісячної стипендії в розмірі 500 грн. на 

2017-2018 навчальний рік: учням-переможцям Ш ( обласного ) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням – 

переможцям ІІ (обласного ) етапу конкурсу – захисту науково – 

дослідницьких робіт Малої академії наук України; учням ДЮСШ -  

переможцям міжнародних, всеукраїнських (державного рівня) 

спортивних змагань, вихованцям спортивних клубів, секцій тощо КЗ « 

Спортивний комплекс м. Гребінка» - переможцям міжнародних, 

всеукраїнських (державного рівня) спортивних змагань, за 

індивідуальні досягнення відповідно до пропозицій відділу освіти, 

молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації. 

 Установити виплату такої стипендії Барабашу Олександру, 

вихованцю клубу настільного тенісу – Успішна молодь КЗ «Спортивний 

комплекс м. Гребінка», починаючи  з 01.09.2017 року до завершення 

навчального року 2017-2018 р.р. (враховуючи подання відділу освіти. 

молоді та спорту Гребінківської райдержадміністрації від 12.05.2017 

року №01-19/549 – І місце в 42 Міжнародному турнірі з настільного 

тенісу «Білі блискавки»)». 

 4. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

міста Гребінка на 2017 рік,  затвердженої рішенням 12 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 03.02.2017 року,а саме:  

розділ Культура,  абзац: «З метою проведення культурно-мистецьких, 

спортивних заходів до Дня міста в 2017 році (06.08.2017) та 

відзначення переможців конкурсу на кращий благоустрій, оголошеного 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 04.07.2017 № 181 – 

виділити з міського бюджету кошти в розмірі 60 тис. грн.» доповнити 

словами: 

«з них 30 тис. грн. на проведення концертної програми за участю гурту 

«Made in Ukraine»; 4953 грн. на виготовлення святкової інформаційної 

продукції; 25047 грн. на покращення благоустрою та заохочення 

учасників конкурсу на кращий благоустрій з нагоди Дня міста» 

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном (Бондарь І. М.). 

 

Секретар міської ради        Л. Цапенко 
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