
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

13 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

 

23 жовтня 2018 року         № 422 

Про внесення змін до Переліку б’єктів,  

що фінансуються у 2018 році за рахунок  

субвенції з державного бюджету місцевим  

бюджетам на здійснення заходів щодо  

соціально-економічного розвитку окремих  

територій (рішення 10 сесії Гребінківської  

міської ради VII скликання від 17.08.2018 №333) 

  

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України» та Бюджетним кодексом, врахувавши 

рекомендації спільного засідання виконавчого комітету та постійних комісій 

міської ради, Гребінківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Переліку об'єктів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

затвердженого рішенням 10 сесії Гребінківської міської ради VII скликання 

від 17.08.2018 №333 «Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 

2018 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій», затвердивши його в новій редакції (додається). 

2. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий 

відділ виконавчого комітету міської ради (Бондаренко Н.Б.)  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Зінченка В.М. та постійну комісію міської ради з питань 

планування, фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

підприємництва (Бондарь І.М.).  

 

Секретар міської ради        Л. Цапенко 



Додаток  

до рішення 13 сесії VII скликання  

Гребінківської міської ради  

від 23 жовтня 2018 № 422 

 
ПЕРЕЛІК 

об’єктів, що фінансуються у 2018 році 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

наздійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку  окремих територій.

                       грн. 

  

№  
п/п  

Назва об’єкта, його місцезнаходження  Обсяг 

субвенції з 

державно 

го бюджету  

Співфі 

нансу 

вання  

Разом  

  Загальний фонд в т.ч.  3000000  30003  3030003  

1  Капітальний ремонт тротуару по вул. Євгена  

Гребінки у м. Гребінка Полтавської області, 

у тому числі виготовлення 

проектнокошторисної документації  

203175  2032  205207  

2  Капітальний ремонт тротуару по 

вул.Магістральній від пам’ятника Шевченку 

до зупинки у м. Гребінка Полтавської 

області, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації  

534120  5342  539462  

3  Капітальний ремонт в’їзду та тротуарів  

Гребінківської гімназії у м. Гребінка  

Полтавської області, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної  

документації  

908972  9090  918062  

4  Капітальний ремонт тротуарів  
Гребінківської ЗОШ №4 I-Ш ступенів у м.  

Гребінка Полтавської області, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної  

документації  

718316  7184  725500  

5  Капітальний ремонт системи опалення 

Гребінківської гімназії по вул. 

Магістральна, 118 в м. Гребінка Полтавської 

області, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

256669 2566 259235 

6 Капітальний ремонт системи опалення 

Опорного закладу Гребінківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Магістральна, 120 в м. 

Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

256670 2567 259237 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19


7 Виготовлення проектно-кошторисної 

документації «Роботи з поліпшення 

технічного стану та благоустрій міського 

ставу в м. Гребінка Полтавської області» 

122078 1222 123300 

 

 

 

Секретар міської ради        Л. Цапенко 


