ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
10 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
17 серпня 2018 року

№ 324

Про внесення змін до Програми соціальноекономічного 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, затвердженої
рішенням 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року №
48 (із змінами), а саме в розділ «Основні завдання та механізми реалізації
Програми економічного і соціального розвитку» збільшити фінансування
заходів:
- на забезпечення співфінансування придбання інтерактивного обладнання
для загальноосвітніх навчальних закладів – в розмірі 5 тис. грн (до залишку
невикористаної субвенції з державного бюджету на соціально-економічний
розвитку окремих територій, переданої з районного бюджету);
- на охорону та раціональне використання природніх ресурсів (в т. ч.
видалення аварійних дерев) - в розмірі 17510 грн. ( загальна сума – 87510 грн.) ;
- на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(проведення технагляду спортмайданчику) – в розмірі 2190 грн. (загальна сума
16721 грн.).
2. Доповнити розділ «Основні завдання та механізми реалізації Програми
економічного і соціального розвитку» пунктами, а саме:
- забезпечити придбання та проведення робіт по об’єктах за рахунок
коштів субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток
окремих територій в 2018 році – на суму 3млн 390 тис. грн. ;
- забезпечити співфінансування придбання та проведення робіт по
об’єктах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на соціальноекономічний розвиток окремих територій в 2018 році – на суму 33 903 грн.;

- забезпечити проведення грошової оцінки вартості нежитлового будинку
за адресою: м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 2 – 1600 грн.
3. 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.).
Секретар міської ради

Л. Цапенко

