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9 (позачергова) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
26 червня 2018 року

№ 309

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:
Розділ «Основні завдання та механізми реалізації Програми
економічного і соціального розвитку» доповнити:
 на забезпечення організації та проведення, з нагоди Дня міста,
культурно-мистецьких та спортивних заходів, конкурсів, змагань, квестів,
концертів, придбання призів, сувенірної продукції, виготовлення банерів
тощо – 100000 грн;
 на забезпечення проведення конкурсу-огляду з благоустрою до Дня
міcта: «Кращий благоустрій прилеглої території» серед підприємств, установ
та організацій; «Кращий двір » серед багатоквартирних будинків; «Кращий
будинок» серед багатоквартирних будинків; «Кращий благоустрій будинків
приватного сектора» - 72000 грн;
 на сплату членських внесків до Обласного регіонального відділення
асоціації міст - 2526 грн;
 на виготовлення топографічної зйомки прилеглої до ставка території у
м.Гребінка Полтавської області – 26000 грн;
 додатково передати з бюджету Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади міжбюджетні трансферти районному бюджету на
фінансування закладу охорони здоров’я – Комунального закладу
«Гребінківський центр ПМСД» в сумі 1031,4 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок додаткових коштів медичної субвенції на здійснення переданих
видатків у сфері охорони здоров’я для надання медичних послуг за місцем
обслуговування населення Комунальним закладом «Гребінківський центр
ПМСД» в сумі 861,4 тис.грн.;
- за рахунок коштів бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади на утримання Комунального закладу «Гребінківський центр ПМСД»
в сумі 170 тис.грн.
 на виконання інвестиційних проектів у рамках заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на
кінець 2017 року отриманий з районного бюджету - 308732,56 грн;
2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).
Міський голова
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