ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
4 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
06 лютого 2018 року

№ 106

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, а саме в розділ «Основні
завдання та механізми реалізації Програми економічного і соціального
розвитку» доповнити пунктами:
- на будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності (проведення експертизи проектно-кошторисної
документації (водогони)) - 11532 грн.;
- на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(проведення технагляду спортмайданчику) - 14531 грн.;
- експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду - 300000 грн.;
- на розроблення схем планування та забудови територій (містобудівна
документації ) - 328 000 грн.;
- на виконання інвестиційних проектів у рамках заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій 13 737 460.40 грн. ( в т.ч. на співфінансуванняоб’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 173386 грн.);
- на поточний ремонт КЗ «Гребінківський центр первинної медико- санітарної
допомоги» - 50 000 грн.;
- придбання меблів для дошкільних навчальних закладів 300 000 грн;
- охорона та раціональне використання природних ресурсів 70 000 грн.
Розділ «Освіта» підпункт «Головні напрямки роботи» доповнити абзацом
такого змісту:

«- забезпечення безоплатним одноразовим харчуванням учнів пільгових
категорій загальноосвітніх навчальних закладів».
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.), з питань містобудування, планування територій, будівництва,
архітектури, земельних відносин, природокористування (Назаренко С.С.).
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