
          

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

21 грудня 2018 року         № 509 

 

Про внесення змін до Програми  

оздоровлення та відпочинок дітей  

на 2016 – 2020 роки  

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від 18.05.2016 

року «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 роки» (зі змінами), розглянувши рекомендації спільного засідання 

виконкому та постійних комісій міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 

роки» (зі змінами), затвердженої рішення 5 сесії Гребінківської міської ради VII 

скликання від 18.05. 2016 року, а саме: 

1.1. Паспорт «Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 

роки» викласти в новій редакції: 

 

1 Ініціатор розроблення 

програми 

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

2 Розробник програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

3 Співрозробники програми Постійні комісії Гребінківської 

міської ради 

4 Відповідальний виконавець 

програми 

Відділ освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

5 Учасники програми Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради, 

відділ освіти виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради 

6 Термін реалізації програми 2016-2020 роки 

6.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

I етап 

7 Обсяг фінансування програми 

в тому числі: районний 

бюджет, міський бюджет, 

обласний бюджет, бюджет 

2362,489 тис. грн., 



Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади  

 

1.2. Розділ «Фінансове забезпечення» викласти в новій редакції 

«Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за 

рахунок коштів Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади  та 

інших джерел, не заборонених законодавством.  

Обсяг фінансування з бюджету Гребінківської міської обєднаної 

територіальної громади становить 1609,8 тис. грн.» 

1.3. Розділ «Ресурсне забезпечення Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей на 2016 – 2020 роки» викласти в новій редакції: 

            тис. грн 

Назва бюджету Обсяги 

коштів 

Етапи виконання 

2016 2017 2018 2019 2020 

Районний бюджет 334,2 164,0 170,2 - - - 

Міський бюджет 90.0 30,0 60,0 - - - 

Бюджет 

Гребінківської 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади 

1609,8 - - 460,0 549,8 600,0 

Обласний бюджет 328,489 - - 108,089 110,2 110,2 

Разом 2362,489 194,0 230,2 568,089 660,0 710,2 

 

Розрахунок фінансових витрат програми з міського бюджету на реалізацію 

заходів програми: 

на придбання путівок в позаміські табори: 2016 рік - 16 тис. грн.; 2017 рік - 44 тис. 

грн.; 2018 рік - 260 тис. грн.; 2019 рік - 300 тис. грн.; 2020 рік – 300 тис. грн. 

Харчування дітей в пришкільних таборах: 2016 рік - 14 тис. грн.; 2017 рік -

16 тис. грн.; 2018 рік - 200 тис. грн.; 2019 рік – 249,8 тис. грн.; 2020 рік - 300 тис. 

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 В. Волошина. 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 


