
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
14 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27 листопада 2018 року № 455

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійних
комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, затвердженої
рішенням 3 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 23.01.2018 № 82 (зі
змінами), а саме:

1.1. В розділі «Основні завдання та механізми реалізації Програми
економічного і соціального розвитку» збільшити фінансування заходів:

- на забезпечення проведення робіт по об’єктах за рахунок коштів субвенції
з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій в
2018 році на 2892,0 тис. грн.;

- на забезпечення співфінансування проведення робіт по об’єктах за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
окремих територій в 2018 році на суму 49 тис. грн.

1.2. Додатково виділити кошти:
- районному бюджету для комунального некомерційного підприємства

«Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання
медикаментів та оплату теплопостачання 140 тис. грн;

1.3. Доповнити розділ «Основні завдання та механізми реалізації Програми
економічного і соціального розвитку» пунктами:

- районному бюджету субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної
субвенції сумі 160,4 тис. грн. для надання медичних послуг за місцем
обслуговування населення Гребінківською центральною районною лікарнею;

- на забезпечення проведення заходів до Нового року (придбання ялинки,
ялинкових прикрас, тощо) - 253,0 грн.;

- на придбання новорічних подарунків пільговим категоріям учнів закладів
освіти Гребінківської ОТГ - 25,0 тис. грн.;



- придбання новорічних подарунків дітям закладів дошкільної освіти
Гребінківської об’єднаної територіальної громади - 53,0 тис. грн.;

- на забезпечення проведення заходів святкування Святого Миколая та
Нового року - 31,6 тис. грн.

- на забезпечення проведення конкурсу «Учитель року – 2019» - 13,0 тис.
грн.;

- на співфінансування Полтавському областному бюджету для придбання
дидактичних матеріалів та комп’ютерного обладнання закладам середньої освіти
34067 грн.

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії міської
ради: з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку,
інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.), з питань освіти, молоді, фізичної
культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.) та заступника
міського голови Зінченка В.М.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко


