
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 (позачергова) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

20 травня 2019 року № 702

Про затвердження проекту, що фінансується
за рахунок субвенції з державного бюджету
на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад у 2019 році

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пункту 4 Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16 березня №200 (зі змінами), Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект «Придбання трактора, розкидача дорожніх

сумішей та причепа самоскидного тракторного для КП «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств»» (Додаток 1).

2. Внести зміни та доповнення до Плану соціально – економічного
розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік,
затвердженого рішенням Гребінківської міської ради від 24 січня 2019 року
№541, а саме:

В розділ 3 «Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально –
економічного розвитку Гребінківської об’єднаної територіальної громади», в
завдання «Придбання спеціалізованої техніки та придбання і встановлення
сміттєвих баків для роздільного збирання сміття» внести доповнення та
викласти в наступній редакції «Придбання спеціалізованої техніки, в тому числі
трактора, розкидача дорожніх сумішей та причепа самоскидного тракторного
для КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств, придбання і
встановлення сміттєвих баків для роздільного збирання сміття»».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).

Секретар міської ради Л.В. Цапенко



Додаток 1
до рішення 20 (позачергової) сесії
Гребінківської міської ради
7 скликання від 20.05.2019 №702

ПРОЕКТ,

який може реалізовуватись за рахунок коштів субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам

«Придбання трактора, розкидача

дорожніх сумішей та причепа

самоскидного тракторного для КП

«Гребінківський комбінат комунальних

підприємств»»
Подавач: Гребінківська міська об’єднана територіальна громада



ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

1. Зміст проектної заявки с. 2
2. Загальна характеристика проектної заявки с. 3-4
3. Проект с. 5
3.1. Анотація проекту с. 5
3.2. Детальний опис проекту с. 5
3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований

проект
с. 5-6

3.2.2. Мета та завдання проекту с. 6
3.2.3. Основні заходи проекту с. 6-7
3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту с. 7
3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації

проекту с. 8
4. Бюджет проекту с. 9
4.1. Загальний бюджет проекту с. 9
4.2. Розклад бюджету за статтями видатків с. 9
4.3. Очікувані джерела фінансування с. 10
4.4. Локальний кошторис с. 10-11
5. Інформація про учасників реалізації проекту с. 11-12
6. Додатки с. 13



2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва проекту,що може реалізовуватися
за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад (далі – проект)

Придбання трактора, розкидача
дорожніх сумішей та причепа
самоскидного тракторного для КП
«Гребінківський комбінат комунальних
підприємств»

Заявник (найменування виконавчого
комітету міської, селищної, сільської
ради об’єднаної територіальної
громади)

Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади

Номер і назва завдання плану соціально-
економічного розвитку об’єднаної
територіальної громади (із зазначенням
дати прийняття та номера рішення ради
про схвалення такого плану), якому
відповідає проект

Плану соціально-економічного
розвитку Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на
2019 рік затверджений Рішенням 16
сесії VІІ скликання від 24.01.2019 р.№
541 та Рішенням 20 (позачергової) сесії
VІІ скликання від 20.05.2019 р.№ 702
ЗАВДАННЯ: 2.2.5 Придбання
спеціалізованої техніки, в тому числі
трактора, розкидача дорожніх сумішей
та причепа самоскидного тракторного
для КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств», придбання
і встановлення сміттєвих баків для
роздільного збирання сміття».

Напрями спрямування субвенції згідно з
пунктом 4 Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 року № 200

закупівля транспортних засобів для
підвезення дітей до навчальних
закладів, транспортних засобів
спеціального призначення та
комплектувальних виробів до них для
комунальних підприємств, пожежної і
спеціальної рятувальної техніки та
пожежно-рятувального оснащення,
спеціалізованих санітарних
транспортних засобів для лікувальних
закладів

Мета та завдання проекту Організація забезпечення надання
своєчасних та якісних послуг
сільському населенню громади.

Кількість населення, на яке
поширюватиметься проект

Сільське населення об’єднаної
територіальної громади (загалом 7
населених пунктів) з загальною
чисельністю населення 1,8 тис. чоловік



Міський голова ______________ В.І. Колісніченко
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

Період реалізації проекту (з (місяць/рік)
до (місяць/рік))

З липня 2019 року по грудень 2019
року

Очікуваний обсяг фінансування проекту
за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних
територіальних громад (далі –
субвенція), тис. грн.

847,50

Обсяг можливого співфінансування
проекту з місцевого бюджету, тис. грн 57,49

Назви населених пунктів, у яких
реалізується проект

села Слободо-Петрівка, Оржиця,
Загребелля, Гулаківка, Польове,
Мар’янівка, Новодар Гребінківського
району Полтавської області

Прізвище, ім’я, по батькові керівника
заявника

Колісніченко Віталій Іванович

Телефон, факс, e-mail заявника Тел. 066 1949569,
E-mail: grebinka16-rada@ukr

Посада, прізвище, ім’я, по батькові
відповідальної особи за реалізацію
проекту

Заступник міського голови
Зінченко Володимир Миколайович

Телефон, факс, e-mail відповідальної
особи за реалізацію проекту

E-mail: grebinka16-rada@ukr.net
Тел. моб. (095)7924461



3. ПРОЕКТ
3.1. Анотація проекту

Реалізація проекту «Придбання трактора, розкидача дорожніх сумішей та
причепа самоскидного тракторного для КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств»» дасть можливість забезпечити :
- Належне функціонування транспортної та комунальної інфраструктури,
дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення
конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних
послуг та зростання добробуту сільського населення;
- Застосування трактора разом з розкидачем дорожніх сумішей надасть
можливість своєчасно проводити посипку сільських доріг в зимовий період;
- Застосування трактора разом з причепом самоскидним надасть
можливість в більших обсягах вивозити сміття;

- Виконувати різну роботу пов’язану із земляними роботами;
Додатково необхідно зазначити, що до Гребінківської міської об’єднаної

територіальної громади, до складу якої також входять села: Слободо-Петрівка,
Оржиця, Загребелля, Гулаківка, Польове, Мар’янівка, Новодар (загалом – 8
населених пунктів з загальною чисельністю населення 12,6 тис. чоловік).

Проектом передбачено охоплення всіх сільських населених пунктів
громади, які знаходяться в ОТГ, придбання техніки надасть можливість
своєчасно проводити ремонтні роботи, роботи пов’язані з прибиранням
сільської території від сміття, надання комунальних послуг.

3.2. Детальний опис проекту:

3.2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» шляхом об’єднання міста Гребінка та Слободо-
Петрівської, Мар’янівської сільських рад, 27 листопада 2017 року рішенням 1
сесії 7 скликання утворена Гребінківська міська об’єднана територіальна
громада (далі - ОТГ) з центром в місті Гребінка. До складу Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади входять місто Гребінка, села:
Слободо-Петрівка, Оржиця, Гулаківка, Загребелля, Польове, Мар’янівка,
Новодар. Громада налічує 12629 громадян, з них: дітей дошкільного віку – 815
особа, шкільного віку – 1472 особи, загальне населення складає 49% від
загальної кількості населення району. Територія Гребінківської ОТГ займає
площу 78,348 кв. км.

У сільських населених пунктах об’єднаної територіальної громади є
розвинені об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які потрібно



обслуговувати. При цьому, спеціалізованої техніки у громаді вкрай не вистачає.
Виникла потреба у придбанні трактора, розкидача дорожніх сумішей та причепа
самоскидного, якими можна виконувати необхідний спектр робіт та може бути
переданий комунальному підприємству Гребінківському комбінату комунальних
підприємств.

Проект спрямований, на вирішення ряду проблемних питань:
1.Забезпечення належного функціонування транспортної та інженерної

інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього
підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра
соціальних послуг та зростання добробуту сільського населення.

2.Своєчасність посипання доріг в зимовий період.
3.Вивіз сміття, гілок та транспортування різних матеріалів причепом.
Пріоритетним завданням у цьому напрямку є охоплення надання якісних

та своєчасних робіт та послуг сільському населенню.
Протяжність доріг в Гребінківській ОТГ становить 100 км комунальної

власності. На балансі КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств»
знаходиться одна машина МДК ЗИЛ. Даний транспортний засіб часто виходить
із ладу та потребує капітального ремонту.

3.2.2. Мета та завдання проекту

Організація забезпечення надання своєчасних та якісних послуг сільському
населенню громади.

Забезпечення належного та безпечного руху пішоходів та автотранспорту в
зимовий період на території сільських населених пунктів.

Підвищення рівня ефективності функціонування житлово-комунального
господарства та покращення ринку послуг в сільській місцевості.

Благоустрій території населених пунктів громади.
Покращення санітарного стану населених пунктів громади.
Створення сприятливих умов для життя мешканців громади.

3.2.3. Основні заходи проекту

1. Створення робочої групи з питань реалізації проекту.
2. Проведення конкурсних торгів по придбанню трактора, розкидача

дорожніх сумішей, причепа самоскидного тракторного.
3. Придбання трактора, розкидача дорожніх сумішей, причепа

самоскидного тракторного.
4. Реєстрація трактора, розкидача дорожніх сумішей, причепа

самоскидного тракторного.



5. Придбання страхового полісу.
6. Передача транспортного засобу та причепів на баланс для експлуатації

та обслуговування КП “Гребінківський комбінат комунальних підприємств”.
8. Організація регулярних, якісних послуг сільському населенню.
9. Виготовлення та розміщення звіту про результати проекту на сайті

міської ради.

3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 5 місяців.
Період
виконання

Захід Джерела фінансування (тис. )
Передбачено
субвенцією з
державного
бюджету

Передбачено
місцевим
бюджетом

Передбачен
о з
партнерськ
их коштів

Місяць 1
.

1.Створення робочої групи з
питань реалізації проекту

- - -

Місяць 2 2. Проведення конкурсних
торгів по придбанню
трактора, розкидача
дорожніх сумішей, причепа
самоскидного тракторного

- - -

Місяць 3 3.Придбання трактора,
розкидача дорожніх
сумішей, причепа
самоскидного тракторного

847,50 57,49 -

Місяць 4 4.Реєстрація трактора,
розкидача дорожніх
сумішей, причепа
самоскидного тракторного
5.Придбання страхового
полісу

-

-

-

-

-

-

Місяць 5 6.Передача трактора,
розкидача дорожніх
сумішей, причепа
самоскидного тракторного
для експлуатації на баланс
КП «Гребінківський
комбінат комунальних
підприємств».
7.Виготовлення та
розміщення звіту про
результати проекту на сайті
міської ради.

-

-

-

-

-

-



3.2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

Показники
успішності
проекту

Значення
показників
станом на
початок
проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела
інформації про
показники1 рік проекту

2 рік
прое
кту
(за
наяв
ност
і)

3 рік
проекту

(за
наявнос

ті)

1 рік після
завершення
проекту

2 рік
після

завершен
ня

проекту

3 рік
після

заверше
ння

проекту

1 трактор

1 розкидач
дорожніх
сумішей

1 причеп
самоскидний
тракторний

Відсутність
транспортн
ого засобу
для надання
послуг
сільському
населенню

Придбано:
1 трактор
1 розкидач
дорожніх
сумішей
1 причеп
самоскидни
й
тракторний
для надання
послуг
сільському
населенню

- -
Забезпечено в
повній мірі - -

Прийнято у
комунальну
власність ОТГ
Акт прийому-
передачі

Відомість
«Основні
засоби»

В результаті придбання трактора, розкидача дорожніх сумішей та
причепа самоскидного тракторного буде забезпечено безперебійною роботою
інфраструктури в старостатах, сільське населення буде забезпечене рівним
доступом до комунальних послуг, незалежно від місця проживання.

Дозволить економити бюджетні кошти, пов’язані з витратами на
наймання додаткового розкидача дорожніх сумішей.

В результаті реалізації проекту буде задоволено потреби 1800 жителів в
отриманні якісних послуг з благоустрою території населених пунктів громади.
Завдяки зміцненню матеріальної бази комунального підприємства
«Гребінківський комбінат комунальних підприємств» оперативно
виконуватимуться роботи по усуненню наслідків негоди та стихійних лих,
вчасно. Шляхом здешевлення та підвищення якості послуг та робіт зросте їх
кількість та розшириться номенклатура, що приведе до зростання надходжень до
місцевого бюджету. Внаслідок формування самодостатньої об'єднаної
територіальної громади зніметься соціальна напруга серед населення, зросте
рівень довіри до керівних органів місцевого самоврядування та до держави в
цілому.



4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

№
з/п

Назви заходів, що
здійснюватимуться за
проектом

Загальна
вартість
(тис.
грн)

Джерела фінансування, тис. грн
Субвенц
ія з
державн
ого
бюджет
у

місцевий
бюджет
(у разі
співфінан
сування)

інші
учасники
проекту
(у разі
співфінан-
сування)

1

Придбання трактора,
розкидача дорожніх
сумішей, причепа
самоскидного
тракторного

904,99 847,5 57,49 -

2 РАЗОМ: 904,99 847,5 57,49 -

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

№
з/п Статті видатків

Загальна
сума,
тис. грн

Джерела фінансування, тис. грн

Субвенція з
державного
бюджету

місцевий
бюджет
(у разі

співфінан-
сування)

інші
учасники
проекту
(у разі

співфінансу-
вання)

1 Видатки
споживання:

- - - -

2 Видатки розвитку:
придбання
трактора Беларус
82.1, розкидач
дорожніх сумішей
РДС - 3, причеп
самоскидний
тракторний2ПТС-6
КЕКВ 3110
«Придбання
обладнання і
предметів
довгострокового
користування»

904,99 847,5 57,49 -

РАЗОМ: 904,99 847,5 57,49 -



4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

№
з/п Джерела фінансування Сума

(тис. грн)

Частка у % від
загального обсягу фінансування

проекту
1 Фінансування за рахунок

коштів субвенції з
державного бюджету

847,5 93,6

2 Фінансування з місцевого
бюджету (у разі наявності)

57,49 6,4

3 Фінансування за рахунок
коштів інших учасників
проекту

- -

4 Загальний обсяг
фінансування

904,99 100

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

№
з/п

Найменування
спецтехніки Характеристика Стан

Кількіс
ть од.

Орієнтовна
вартість,
тис. грн.

1.

Трактор
Беларус 82.1

Марка – ММЗ;
Модель – Д-243;
Тип – 4-х тактний,
дизельний,
безнадувний;
Номінальна
потужність кВт
(л.з.) – 60(81);
Коробка передач –
9/2 механічна
ступінчата;
Тип моста –
портальний з
диференціал;
Задній ВОМ;
ГНС задня;
Колісна формула -
4К4

новий 1 545,0



2.

Розкидач дорожніх
сумішей РДС-3

Вантажопідйомніс
ть – 3000 кг.;
Робоча ширина
захвату – 3-12 м.;
Агрегатування з
тракторами
тягового класу 1,4

новий 1 160,0

3.

Причеп
самоскидний
тракторний 2ПТС6

Вантажопідйомніс
ть – 6 т.;
Агрегатування з
тракторами
тягового класу 1,4;
Тип причепа –
двохосний;
Об’єм кузова при
установці
надставних бортів
- 10,2 м3 ;
Розгрузка - назад і
на бокові борти;

новий 1 199,99

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Партнер 1 Партнер 2
Повна офіційна
назва організації-

партнера

Виконавчий комітет
Гребінківської міської

ради

КП «Гребінківський
комбінат комунальних

підприємств»

Місце
розташування

37400 Полтавська
область

Гребінківський район м.
Гребінка вул. Ярослава

Мудрого,35

37400 Полтавська область
Гребінківський район м.
Гребінка вул. Євгена

Гребінки,100

Юридичний статус Орган місцевого
самоврядування

Юридична особа

Офіційна адреса

37400 Полтавська
область

Гребінківський район м.
Гребінка вул. Ярослава

Мудрого,35

37400 Полтавська область
Гребінківський район м.
Гребінка вул. Євгена

Гребінки,100

Контактна особа Зінченко Володимир
Миколайович

Бунько Олексій
Миколайович

Телефон (095)7924461 (066)1480890
Факс - -



Адреса
електронної пошти

grebinka16-rada@ukr.net hkkp.org.ua

Кількість штатних
співробітників
(постійних та
тимчасових)

79 50

Роль та залученість
до підготовки
цього проекту

Розробник проекту Спонсор

Завдання, які
покладаються на
організацію-
партнера в

реалізації проекту

Проведення процедури
закупівлі .
Постановка на баланс.
Реєстрація.
Експлуатація.

Балансоутримувач

Міський голова ______________ В.І. Колісніченко
(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.



6. ДОДАТКИ

1. Копія рішення 16 сесії VII скликання Гребінківської міської ради
Полтавської області від 24 січня 2019 року № 541 “Про затвердження Плану
соціально-економічного розвитку Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік”.

2. Копія розділу з Плану соціально-економічного розвитку Гребінківської
міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік.

3. Копія рішення 20 (позачергової) сесії VII скликання Гребінківської
міської ради Полтавської області від 20 травня 2019 року № 702 “Про
затвердження проекту, що фінансується за рахунок субвенції з державного
бюджету на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у
2019 році”.

4. Копія рішення виконавчого комітету від 10 жовтня 2017 року №256
«Про затвердження Статуту комунального підприємства «Гребінківський
комбінат комунальних підприємств»».

5. Копія статуту комунального підприємства КП “Гребінківський комбінат
комунальних підприємств” Гребінківської міської ради Гребінківського району
Полтавської області.

6. Довідка, що техніка буде передана на баланс КП “Гребінківському
комбінату комунальних підприємств”.

7. Гарантійний лист про виділення коштів на реалізацію проекту.
8. Копії комерційних пропозицій.

Секретар міської ради Л. Цапенко


