
 

 

 

          

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

23 березня 2018 року         №82 

 

 

Про внесення змін до  

переліку об’єктів 

 

 

 

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”: 

 

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 4 сесії VII скликання Гребінківської міської ради від 

06.02.2018 № 110, виклавши його в новій редакції (додається). 

 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради (Рябека Л.О.) забезпечити 

подання даного розпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради. 

 

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розпорядження підготовлено: 

 

Начальник відділу містобудування, 

архітектури та ЖКГ       Л.О. Рябека 

   

Погоджено: 

 

Заступник міського голови      В.М. Зінченко 

 

 

Заступник міського голови      В.А. Волошин 

 

 

Секретар міської ради       Л.В. Цапенко  

 

 

Начальник фінансового відділу     Н.Б.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 23.03.2018 №82  

 

ПЕРЕЛІК  

об’єктів, що фінансуються у 2018 році  

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

                                                                               

 грн. 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта, його місцезнаходження Обсяг 

субвенції з 

державно 

го бюджету 

Співфі 

нансува

ння 

Разом 

 Загальний фонд в т.ч. 11305490 113059 11418549 

1 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Миру, №35 в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

922628 9227 931855 

2 Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку 

по вул. Незалежності №18 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

842449 8425 850874 

3 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового будинку 

по вул. Незалежності № 4 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

1621638 16217 1630063 

4 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового будинку 

по вул. Незалежності № 8-а в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

496115 

 

4962 

 

491077 

 

 Капітальний ремонт інших об’єктів  2247720 22478 2270198 

5 Капітальний ремонт приміщень середньої А 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації  

749240 7492 756732 

6 Капітальний ремонт приміщень середньої Б групи 

ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

749240 7493 756733 

7 Капітальний ремонт приміщень старшої Б групи 

ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

749240 7493 756733 

 Кошти не розподілені по об’єктах 875370 8753 884123 

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


8 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Городищенській в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

9 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Історична  в м.Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

10 Реконструкція вуличного освітлення по 

провул.Пиритинський  в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

11 Реконструкція вуличного освітлення в с. 

Мар’янівка Гребінківського району  Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

12 Реконструкція вуличного освітлення в с. Слободо-

Петрівка Гребінківського району  Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

462630 4627 467257 

 Кошти не розподілені по об’єктах 2583000 25830 2608830 

13 Капітальний ремонт дороги по 

провул.Кулаксюзян у м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

14 Капітальний ремонт дороги по провул.Вокзальний  

в м.Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації 

   

 Кошти не розподілені по об’єктах 1253940 12540 1266480 

15 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 

по вул. Богдана Хмельницького в м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

   

16 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 

по вул. Гоголя в м. Гребінка Полтавської області, 

в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

 Спеціальний фонд 2258584,40 60327 2318911,40 

17 Капітальний ремонт тротуару по вул. 

Магістральній в м. Гребінка Полтавської області, 

в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації   

314333 4651 318984 

18 Капітальний ремонт тротуару  по вул. Героїв 

України в м. Гребінка Полтавської області, в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

228229 3397 231626 



19 Капітальний ремонт тротуару та площі перед 

пам’ятником Т.Г. Шевченку в м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації  

221808 3294 225102 

20 Капітальний ремонт проїзної частини по вул. 

Героїв України в м. Гребінка Полтавської області, 

в тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

66611 1067 67678 

21 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 

по вул. Патріотів та Коцюбинського у м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

519503 7624 527127 

22 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 

по вул. Квіткова у м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

487657 7119 494776 

23 Будівництво (влаштування) водопровідної мережі 

по вул. Горького у м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

342804 5055 347859 

 Кошти не розподілені по об’єктах 77639,40 28120 105759,40 

24 Капітальний ремонт - заміна вікон в під’їздах у 

багатоквартирному житловому будинку по вул. 

Полтавська, 1 у м.Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

25 Капітальний ремонт - заміна вікон в під’їздах у 

багатоквартирному житловому будинку по вул. 

Полтавська, 2 у м.Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

26 Капітальний ремонт - заміна вікон в під’їздах у 

багатоквартирному житловому будинку по вул. 

Полтавська, 3 у м.Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

27 Капітальний ремонт - заміна вікон в під’їздах у 

багатоквартирному житловому будинку по вул. 

Полтавська, 4 у м.Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

   

 Разом 13564074,40 173386 13737460,40 

 

 

Міський голова       В.І.Колісніченко 


