
                                             

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

08 червня 2018 року         № 274 

 

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: 

 районному бюджету для Гребінківського районного територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на придбання 

велосипедів для соціальних працівників міста Гребінка -  50000 грн; 

 співфінансування обласному бюджету для придбання персонального 

комп’ютера для початкової школи – 8700 грн; 

 виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт 

проїзної частини по вулиці Ломоносова у м. Гребінка Полтавської області» – 

7130 грн; 

 виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт 

проїзної частини по вулиці Євгена Гребінки у м. Гребінка Полтавської області» – 

8630 грн; 

 виготовлення проектно-кошторисної документації: «Капітальний ремонт 

проїзної частини по вулиці Шмідта у м. Гребінка Полтавської області» – 8630 грн; 

 поточний ремонт дороги в селі Мар’янівка – 150000 грн; 

 придбання стенда та об’ємного художньо-декаративного панно для 

Мар’янівського сільського будинку культури – 2040 грн; 

 електропостачання дитячого спортивного майданчика по вул. Героїв 

України, 2Б м. Гребінка Полтавської області; Будівництво спортивного 

майданчика по вулиці Героїв України, 2Б в м. Гребінка, Полтавської області – 

266464 грн; 

 капітальний ремонт Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради 

Полтавської області за рахунок коштів фонду розвитку територій області в сумі 

100000 грн. 



 судовий збір – 1765 грн; 

 співфінансування в розмірі 10% на закупівлю сучасних меблів для 

початкових класів нової української школи – 13855 грн; 

 співфінансування Проекту «Придбання екскаватора-навантажувача для КП 

«Гребінківський комбінат комунальних підприємств» в сумі 153500 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       В.І. Колісніченко 


