
                                                         

                     
  

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

10 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ  

  

17 серпня 2018 року         № 323 

  

Про внесення змін до Програми 

покращення благоустрою 

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 покращення благоустрою Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням 2 сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.12.2017 року № 31 (із змінами), а 

саме: 

1.1. Розділ 3.«Заходи та завдання по реалізації Програми » - доповнити  

пунктом «ремонт каналізаційних люків»; 

1.2. Розділі 5. «Реалізація та фінансування Програми» абзац 3 викласти в 

новій редакції: «Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади в розмірі 

4237,389 тис. грн.»;  

1.3. В розділ 5. «Реалізація та фінансування Програми» в додатку: 

«Розрахунок витрат для реалізації Програми покращення благоустрою 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»  п. 1 доповнити 

словосполученням: «облаштування та фарбування пішохідних переходів»; пункт 

15, викласти в новій редакції: «Послуги з приєднання  електроустановок». 

Доповнити  додаток «Розрахунок витрат для реалізації Програми покращення 

благоустрою Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» 

пунктом «16. Ремонт каналізаційних люків»; 

1.4. Розділ 5. «Реалізація та фінансування Програми» додаток: «Розрахунок 

витрат для реалізації Програми покращення благоустрою Гребінківської 



об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» викласти в новій редакції 

(додається).  

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 комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та 

сфери послуг (Бунько О.М.) та заступника міського голови В.М. Зінченка.  

  

   

Секретар міської ради            Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    

         Додаток  

              до рішення 10 сесії Гребінківської міської   

            ради  VIІ скликання від 17.08.2018р. №  323 

Розрахунок витрат  

для реалізації Програми покращення благоустрою  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік тис.грн.  

N  

з/п  

Найменування робіт   Потреба у 

фінансуванні  

1.  Забезпечення виконання робіт з благоустрою території (розчистка 

доріг, тротуарів від снігу, посипка доріг протиожеледним матеріалом, 

облаштування та фарбування пішохідних переходів, видалення 

сухостійних та аварійних дерев, технічне обслуговування узбіч, 

грейдерування вулиць, утримання зелених насаджень, викошування 

газонів, трави по вулицях, формувальне обрізання дерев,  утримання 

території цвинтарів, інші роботи )                                    

927,013  

2.  Капітальний ремонт житлового фонду  500  

3.  Вуличне освітлення, світлофори (оплата за електроенергію)  491  

4.  Придбання паливно-мастильних матеріалів на проведення заходів з 

благоустрою 

84,0  

5.  Технічна перевірка однофазного електролічильника та облікових 
електричних мереж в індивідуальній забудові  

6,786  

6.  Електровимірювальні роботи силового кабелю   43,380  

7.  Придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств  

електролічильників 

10,514  

8.  
Виготовлення проектно-кошторисної документації   

200  

  

9.  Придбання сміттєвих баків  199,0  

10.  Оплата праці виконаних робіт з благоустрою Гребінківським 

комбінатом комунальних підприємств  

1020,0  

11.  Придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств 

паливно-мастильних матеріалів для забезпечення проведення робіт з 

благоустрою 

138,8  

12.  Придбання Гребінківським комбінатом комунальних підприємств  

матеріалів та запчастин для забезпечення проведення робіт з 

благоустрою  

86,0 

13  Придбання дитячих майданчиків, лавочок  209,0  

14  Регулювання водно-повітряного режиму на осушених землях  4,320  

13  Збирання та вивезення розкиданого сміття  39,145  

14  Благоустрій територій біля будинку культури в с. Мар’янівка   179,835  

15  
Послуги з приєднання електроустановок   

8,496  

16. Ремонт каналізаційних люків 90,100 

  Разом  4237,389  

  

Секретар міської ради        Л. Цапенко 


