
                                                            
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

19 (позачергова) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

07 вересня 2017 року 

 

Про внесення змін до  міських 

програм на 2017 рік  

 

 Відповідно до статей  25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійних комісій 

міської ради, Гребінківська міська рада вирішила: 

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

2017 рік,  затвердженої рішенням 10 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 23.12.2017 року (із змінами), а саме: розділ «Заходи та 

завдання по реалізації Програми», доповнити абзацом: 

 «- для встановлення дорожніх інформаційно-вказівних знаків виділити 

кошти в сумі – 17735 грн.; 

 - для встановлення дорожніх знаків – 27 722 грн.; 

 - для встановлення світлофорів та світильників – 27886; 

 - для проведення поточного ремонту дороги по вул. Городищенській – 

199 993 грн., 

 - для проведення поточного ремонту дороги по вул. І. Франка113403 

грн. 

 - для проведення поточного ремонту асфальто-бетонних покритів 

проїзду до автостанції – 139 480 грн.».  

 2. Внести зміни до Програми підтримки та розвитку фізичної культури 

та спорту в м. Гребінка на 2017 рік , а саме: розділ  Основні заходи Програми 

доповнити абзацом: 

  - здійснити преміювання працівників КЗ «Спортивний комплекс м. 

Гребінка»  з нагоди святкування професійного свята Дня фізичної культури і 

спорту України, з цією метою виділити кошти в розмірі  – 21 062 грн. 

 3. Внести зміни до Програми покращення благоустрою м. Гребінка на 

2017 рік,  затвердженої рішенням 10 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 23.12.2017 року (із змінами),  а саме зменшити видатки на 

реалізацію заходів Програми та викласти в новій редакції розрахунок до 

Програми покращення благоустрою м. Гребінка на 2017 рік (додається).  



 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:   

 4.1.розділ Розвиток Житлово-комунального господарства (ЖКГ), 

будівництва та інфраструктури доповнити  абзацами: 

  «З метою проведення будівництва водопровідної  мережі: по вул. 

Патріотів та Коцюбинського за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету, виділити кошти із міського бюджету ( співфінансування)  на 

виконання цих робіт у сумі – 1030 грн., по вул. Квітковій – 2710 грн.» ; 

 «З метою проведення капітального ремонту дорожнього покриття 

дороги по вул. Євгена Гребінки за рахунок коштів субвенції з державного 

бюджету, виділити кошти із міського бюджету (співфінансування) на 

виконання цих робіт у сумі – 10 110 грн.»  

 4.2. розділ «Забезпечення доступності і прозорості влади, розвиток 

інформаційного простору» доповнити абзацом: 

 « Для придбання канцелярської продукції з символікою міста Гребінка 

– блокноти, прапорці, вимпела – виділити кошти в сумі 4366.  

 5. Внести зміни до Програми організації громадських оплачуваних 

робіт у м. Гребінка на 2017 рік, затвердженої рішенням 10 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2017 року (із змінами), а 

саме збільшити видатки на реалізацію заходів Програми на 2017 рік на 35 

тис. грн.., в т.ч., на проведення громадських оплачуваних робіт на КЗ 

«Спортивний комплекс м. Гребінка» - 15 тис. грн., на КП «Гребінківський 

комбінат комунальних підприємств – 20 тис. грн..» 

 6. Внести зміни до Програми підтримки діяльності житлово-

комунального господарства на 2017  рік, затвердженої рішенням 10 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.12.2017 року (із змінами), а 

саме збільшити видатки на реалізацію заходів програми на 60 тис. грн. 

 7. Внести зміни до міської Програми профілактики злочинності і 

правопорушень на 2016-2020 роки, а саме: збільшити фінансування заходів 

Програми на 90 тис. грн., та доповнити розділ «Завдання Програми», 

наступним абзацом: 

 «забезпечити придбання камер зовнішнього відеоспостереження, з цією 

метою виділити 90 тис. грн.» 

  8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном (Бондарь І. М.). 

 

Міський голова             В. Колісніченко  


