
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

10 квітня 2020 року № 1113

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 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 міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік,
затвердженої рішенням 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від
23.12.2019 року № 913, а саме:

1.1. додатково виділити субвенцію районному бюджету на утримання
Гребінківського районного територіального центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Полтавської області в розмірі 951600 грн.

1.2. Розділ «Основні завдання та механізми реалізації Програми»
доповнити пунктами:

- проведення експертизи грошової оцінки майна – 4 тис. грн;
- виготовлення технічної документації на земельну ділянку –

7 тис. грн.
1.3. В розділі «Основні завдання та механізми реалізації Програми»

пункти:
- капітальний ремонт приміщення спортивного залу та їдальні

Слободо- Петрівської ЗОШ I- Ш ст. Гребінківської міської ради – 700 тис.грн;
- капітальний ремонт приміщення їдальні та пральні ЗДО «Теремок»

Гребінківської міської ради – 500 тис.грн;
- капітальний ремонт приміщення будівлі ЗДО «Струмочок» с.

Слободо- Петрівка Гребінківської міської ради – 300 тис.грн



викласти в новій редакції:
- Капітальний ремонт приміщень спортивної зали та їдальні Слободо-

Петрівської загальноосвітньої школи I- Ш ступенів за адресою: вул. Перемоги,
буд. 85А, с. Слободо-Петрівка Гребінківського району Полтавської області–
869 тис.грн;

- Капітальний ремонт приміщень кухні та пральні закладу дошкільної
освіти «Теремок» за адресою: пров. Піонерський, буд 1/2 м. Гребінка
Гребінківського району Полтавської області– 580 тис. грн;

- Капітальний ремонт частини приміщень будівлі закладу дошкільної
освіти «Струмочок» за адресою: вул . Перемоги, буд.83А, с. Слободо- Петрівка
Гребінківського району Полтавської області– 380 тис. грн;

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 освіти,
культури, 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.).

Міський голова В.І. Колісніченко


