
 

 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

19 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

07 вересня 2017 року 

 

Про внесення змін до бюджету 

м. Гребінки на 2017 рік                                            

 

 
Відповідно до ст.26, ст.65 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»  ст.78 Бюджетного Кодексу України,   

 

міська рада в и р і ш и л а: 

1. Внести зміни до кошторису доходів та видатків загального фонду бюджету міста 

Гребінки на 2017 рік в сумі 707 700 грн., а саме:  

Збільшити доходну частину по  

14021900 
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції) - пальне 
 

67 900 

14031900 
акцизний податок з ввезених на митну територію 

України  підакцизних товарів (продукції) - пальне 
 

264 800 

14040000 

акцизний податок з реалізації суб'єктами   

господарювання роздрібної  торгівлі підакцизних  

товарів 
 

218 600 

18010500 земельний податок з юридичних осіб 156 400 

   Збільшити видаткову частину: 

- Програма підтримки соціально-економічного розвитку м. Гребінки –        

18 216грн. (КПК 8600 КЕКВ 2210 – 4 366грн. (блокноти, прапори, вимпела – 

4 366грн.) КЕКВ 3132 – 10 110грн. (на співфінансування субвенції з 

державного бюджету), КПК 6310  КЕКВ 3122 - 3 740грн. .(1 030 грн. - 

будівництво водопровідної мережі по вулиці Патріотів та Коцюбинського в м. 

Гребінка Полтавської області; 2 710грн. – будівництво водопровідної мережі 

по вулиці Квіткова в м. Гребінка Полтавської області); 

- Програма профілактики злочинності та правопорушень на території м. 

Гребінки на 2017 рік – 90 000грн. (КПК 8600 КЕКВ 2210 - придбання камери 

відеоспостереження); 



 

 

- Програма покращення благоустрою в м. Гребінки на 2017 рік – 526 219грн. 

      (КПК 6060 КЕКВ 2240 – 73 343грн. (17 735грн. – встановлення дорожніх      

      інформаційно-вказівних знаків, 27 722грн. – встановлення дорожніх знаків,   

      27 886грн. – встановлення світлофорів та світильників), КПК 6650 КЕКВ 2240  

      – 452 876грн.(поточний ремонт дороги по вулиці Івана Франка – 113 403грн.,  

      поточний ремонт дороги по вулиці Городищенська – 199 993грн., поточний  

      ремонт асфальтобетонних покриттів проїзду до автостанції – 139 480грн.); 

- Програма підтримки та розвитку фізичної культури і спорту в м. гребінка на 

2017 рік – 21 062грн. (КПК 5041 КЕКВ 2610 – преміювання працівників з 

нагоди святкування професійного свята День фізичної культури і спорту 

України); 

- Програма сприяння Гребінківському відділенню Лубенської ОДПІ  ГУ  ДФС 

у Полтавській області у покращенні умов обслуговування платників податків 

на 2017-2019 роки – 18 000грн. (КПК 8370 КЕКВ 2620 у вигляді субвенції 

державному бюджету); 

- Програма інформаційного забезпечення на 2017 рік – 10 000грн. (КПК 8600 

КЕКВ 2240 – висвітлення актуальних подій в житті міста та інформування 

населення в суспільно-громадських інтересах); 

- Органи місцевого самоврядування – 24 203грн. (КПК 0170 КЕКВ 2210 – 

2 363грн.(придбання запчастин до службового автомобіля), КЕКВ 2240 – 

7 996грн.(поточний ремонт приміщення (заміна опалювального приладу) – 

4 638грн., встановлення світильників на приміщенні міської ради – 3 358грн.), 

КЕКВ 3132 – 13 844грн.(технічний нагляд за виконанням капітального 

ремонту першого поверху будинку міської ради). 

2. Внести зміни до кошторису доходів та видатків спеціального фонду бюджету 

міста Гребінки на 2017 рік в сумі 100 000 грн., а саме: зменшити видатки по 

      КПКД 41035000 – 100 000грн.; 

      КПКВ 6310 КЕКВ 2121 – 100 000грн.  

(виконання спільної програми по покращенню медичного забезпечення 

населення міста та району на 2017 рік). 

3. Внести зміни до помісячного розпису фінансування і кошторису видатків 

загального та спеціального фонду бюджету міста Гребінки на 2017 рік в сумі     

95 000 грн., а саме: перенести кошти з КПК 6021 КЕКВ 3131 – 95 000грн. на КПК 

3240 КЕКВ 2610 – 35 000грн.(програма організації оплачуваних громадських 

робіт на 2017 рік), на КПК 6030 КЕКВ 2610 – 60 000грн.(міська програма 

підтримки ЖКГ м. Гребінки на 2017 рік). 

 

 

Міський голова                                                     В.І.Колісніченко 


