
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року №490

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 (зі змінами)

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.).

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток
до рішення 15 сесії VII скликання
Гребінківської міської ради
від 21 грудня 2018 №490

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. 7547000 67565 7614565
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 Технічне переоснащення внутрішньої
системи опалення Гребінківської гімназії за
адресою: вул. Магістральна, буд. 118, м.

Гребінка Гребінківського району
Полтавської області, у тому числі

виготовлення проектно-кошторисної
документації

391782 3918 395700

6 Технічне переоснащення внутрішньої
системи опалення Опорного закладу

Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №4 (старе приміщення) за адресою:
вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка

Гребінківського районуПолтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-

392277 3923 396200

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


кошторисної документації

7 Технічне переоснащення внутрішньої
системи опалення Опорного закладу

Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №4 (нове приміщення) за адресою:
вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка

Гребінківського району Полтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

215337,04 3922 219259,04

8 Виготовлення проектно-кошторисної
документації «Роботи з поліпшення

технічного стану та благоустрій міського
ставу в м. Гребінка Полтавської області»

206615 2068 208683

9 Капітальний ремонт приміщення їдальні та
садочка філії Гребінківської ЗОШ І-ІІ

ступенів №1 опорного закладу
Гребінківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 по
вул. Магістральна №4 в м. Гребінка
Полтавської області, в тому числі

виготовлення проектно-кошторисної
документації

790093,87 7562,65 797656,52

10 Капітальний ремонт приміщення
Гребінківської гімназії із заміни віконних та

дверних блоків за адресою: вул.
Магістральна, буд. 118, м. Гребінка

Гребінківського району Полтавської області

566336 5664 572000

11 Капітальний ремонт приміщення філії
Мар’янівська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів імені Є.П. Гребінки Опорного
закладу Гребінківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 із заміни віконних
блоків за адресою: вул. Миру, буд. 34-а, с.

Мар’янівка Гребінківського району
Полтавської області

101808 1192 103000

12 Реконструкція будівель Комунального
закладу"Спортивний комплекс м.Гребінка"

за адресою: пров. Спортивний, 2г в
м.Гребінка Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно-кошторисної
документації

713050,3 0 713050,30

13 Будівництво (влаштування) водопровідної
мережі по вул. Квіткова у м. Гребінка
Полтавської області, в тому числі

виготовлення проектно-кошторисної
документації

64000 500 64500



14 Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку по вул. Миру, №35 в м.Гребінка

Полтавської області, в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної

документації

141534,39 0 141534,39

15 Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку по вул. Незалежності № 4 в

м.Гребінка Полтавської області, в тому
числі виготовлення проектно-кошторисної

документації

16048,8 0 16048,80

16 Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку по вул. Незалежності №18 в
м.Гребінка Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно-кошторисної
документації

13208,61 0 13208,61

17 Капітальний ремонт покрівлі житлового
будинку по вул. Незалежності № 8-а в
м.Гребінка Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно-кошторисної
документації

11739,60 0 11739,60

18 Капітальний ремонт приміщень середньої Б
групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка

Полтавської, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації

10621,45 0 10621,45

19 Капітальний ремонт приміщень середньої А
групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка

Полтавської, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної документації

8094,76 0 8094,76

20 Технічне переоснащення внутрішньої
системи опалення будівлі Мар'янівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул.Миру, 34-а, в с.

Марянівка Гребінківського району
Полтавської області, в тому чмслі

виготовлення проектно-кошторисної
документації

23404,18 0 23404,18

21 Капітальний ремонт приміщення філії
Гребінківська загальноосвітня школа I-II

ступенів №1 Опорного закладу
Гребінківська загальноосвітня школа I-III
ступенів №4 із заміни віконних блоків за

адресою: вул.Магістральна, буд.4,
м.Гребінка Гребінківського району
Полтавської області, в тому числі

виготовлення проектно-кошторисної
документації

192574 1926 194500



22 Капітальний ремонт санвузла Опорного
закладу Гребінківська загальноосвітня
школа I-III ступенів №4 за адресою:
вул.Магістральна, буд.120, м.Гребінка

Гребінківського району Полтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

243858 2439 246297

23 Капітальний ремонт кабінету
Гребінківського відділу освіти виконавчого
комітету Гребінківської міської ради в
приміщені Гребінківського міського

Будинку культури за адресою: вул.Євгена
Гребінки, буд.13, м.Гребінка

Гребінківського району Полтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

108712 1088 109800

24 Капітальний ремонт кабінету інклюзивно-
ресурсного центру Гребінківської міської
ради, що знаходиться за адресою вул.
Євгена Гребінки, буд.13, м.Гребінка

Гребінківського району Полтавської області,
в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

287128 2872 290000

25 Капітальний ремонт коридору 1-го поверху
Опорного закладу Гребінківська

загальноосвітня школа I-III ступенів №4, що
знаходиться за адресою: вул.Магістральна,
буд.120, м.Гребінка Гребінківського району

Полтавської області, в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної

документації

675376 6754 682130

26 Реконструкція вуличного освітлення з
використанням новітніх технологій

(світильників на сонячних панелях) по вул.
Польовій в м. Гребінка Полтавської області,

в тому числі виготовлення проектно-
кошторисної докумендації

2505 25,01 2530,01

27 Реконструкція вуличного освітлення з
використанням новітніх технологій

(світильників на сонячних панелях) по пров.
Пирятинський в м. Гребінка Полтавської

області, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної докумендації

4236 41,87 4277,87

28 Реконструкція вуличного освітлення з
використанням новітніх технологій

(світильників на сонячних панелях) по вул.
Садовій в м. Гребінка Полтавської області, в

тому числі виготовлення проектно-
кошторисної докумендації

1170 12 1182



29 Реконструкція вуличного освітлення з
використанням новітніх технологій
(світильників на сонячних панелях)

прибудинкової території по вул. Польовій,
28-30, 32-34 в м. Гребінка Полтавської
області, в тому числі виготовлення
проектно-кошторисної докумендації

907 9,47 916,47

Міський голова В.І. Колісніченко
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