
 

 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
 

22 січня  2018 року                                                                                № 23 
 

Про попередню оплату товарів, 

робіт і послуг, що закуповуються  

за бюджетні кошти.                                           

 

 
 

                           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і 

послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» зі змінами, внесеними згідно з 

постановами Кабінету Міністрів України: 

1. Дозволити попередню оплату за кодами: 2210 – «Періодичні видання», 

2240 – «Послуги зв’язку»,   2273 – «Оплата електроенергії»,  2274 – 

«Оплата природного газу»,  3110 – «Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування»,  3120 – «Капітальне будівництво»,  3130 – 

«Капітальний ремонт»,  3140 – «Реконструкція та реставрація» (додаток 

додається). 

1.1.Органам місцевого самоврядування КПК 0210150 

1.2.Надання дошкільної освіти КПК 0211010 

1.3.Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами КПК 0211020 

1.4.Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими) КПК 0211100 

1.5.Забезпечення діяльності бібліотек  КПК 0214030 

1.6.Забезпечення діяльності музеїв і виставок  КПК 0214040 

1.7.Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів  КПК 0214060 

1.8.Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл  КПК 0215031 
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1.9.Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду КПК 

0216011 

1.10.Організація благоустрою населених пунктів КПК 0216030 

1.11.Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  КПК 0217461 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                В.І.Колісніченко 
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                                                                                                                      Додаток 

до рішення № ___ 

                                                                                           від 22.01.2018 року 

 

Перелік об’єктів 

на які здійснюється попередня оплата в 2018 році. 

 

1. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку  по вул. Незалежності, 

9а в м. Гребінка Полтавської області; 

2. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку  по пров. Піонерський, 

3а в м. Гребінка Полтавської області; 

3. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Незалежності, 

13 в м. Гребінка Полтавської області; 

4. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Незалежності, 

15 в м. Гребінка Полтавської області; 

5. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Миру, 36 в м. 

Гребінка Полтавської області; 

6. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Миру, 31 в м. 

Гребінка Полтавської області; 

7. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Локомотивна, 

16а в м. Гребінка Полтавської області; 

8. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Локомотивна, 

16 в м. Гребінка Полтавської області; 

9. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Локомотивна, 

28б в м. Гребінка Полтавської області; 

10. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Полтавська, 2 в 

м. Гребінка Полтавської області; 

11. Капітальний ремонт вимощення  житлового будинку по вул. Полтавська, 7 

в м. Гребінка Полтавської області; 

12. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Незалежності, 

14 в м. Гребінка Полтавської області; 

13. Капітальний ремонт вимощення житлового будинку по вул. Незалежності, 

18 в м. Гребінка Полтавської області; 

14. Капітальний ремонт фасаду житлового будинку по вул. Незалежності, 8 в 

м. Гребінка Полтавської області. 

15. Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку по вул. Чехова, 46 в м. 

Гребінка Полтавської області. 

16. Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку по вул. Польова, 34 в м. 

Гребінка Полтавської області. 

17. Капітальний ремонт покрівлі  житлового будинку по вул. Незалежності, 13 

в м. Гребінка Полтавської області. 
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18. Капітальний ремонт балконних плит  житлового будинку по вул. 

Незалежності, 17 в м. Гребінка Полтавської області. 

19. Капітальний ремонт каналізаційної мережі  житлового будинку по вул. 

Польова, 37  в м. Гребінка Полтавської області. 

20. Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку по вул. 

Локомотивна, 18 в м. Гребінка Полтавської області. 

21. Капітальний ремонт системи водопостачання житлового будинку по вул. 

Локомотивна, 28б в м. Гребінка Полтавської області. 

22. Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. 

Локомотивна, 16а в м. Гребінка Полтавської області. 

23. Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Героїв 

України, 14 в м. Гребінка Полтавської області. 

24. Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Героїв 

України, 16 в м. Гребінка Полтавської області. 

25. Капітальний ремонт системи опалення житлового будинку по вул. Миру, 

33 в м. Гребінка Полтавської області. 

 

 

 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності                                                          І.В.Черненкова 
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