
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

17 серпня 2018 року         №321 

Про затвердження розпорядження 

міського голови від 19.07.2018 №221 

«Про внесення змін до Переліку об’єктів» 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши проектно-кошторисні документації на об’єкти 

будівництва, що включені до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році 

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій, що утворився на кінець 2017 року, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови про внесення змін до 

Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, що утворився на кінець 

2017 року: 

- від 19.07.2018 №221 «Про внесення змін до Переліку об’єктів» 

(додається). 

 

 

Секретар міської ради        Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

19 липня 2018 року         №221 

 

 

Про внесення змін до  

Переліку об’єктів 

 

 

 

Відповідно статті 42, пункту 8 статті 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

 

1. Внести зміни до Переліку об’єктів, що фінансуються у 2018 році за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2017 року затвердженого рішенням 8 сесії VII скликання 

Гребінківської міської ради від 08.06.2018 № 290, виклавши його в новій 

редакції (додається). 

 

2. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради (Рябека Л.О.) забезпечити 

подання даного розпорядження для затвердження на черговій сесії міської 

ради. 

 

 

 

Заступник міського голови       В. Зінченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

від 19.07.2018 №221  

 

ПЕРЕЛІК  

об’єктів, що фінансуються у 2018 році  

за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2017 року 

            грн. 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкта, його місцезнаходження Обсяг 

субвенції з 

державно 

го бюджету 

Співфі 

нансува

ння 

Разом 

 Загальний фонд в т.ч. 11305490 230124 11535614 

1 Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Миру, №35 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

897235 9227 906462 

2 Капітальний ремонт покрівлі житлового 

будинку по вул. Незалежності №18 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

807229 8425 815654 

3 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового 

будинку по вул. Незалежності № 4 в м.Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

1572295 16217 1588512 

4 Капітальний ремонт  покрівлі  житлового 

будинку по вул. Незалежності № 8-а в 

м.Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

472810 

 

4962 

 

477772 

 

 Капітальний ремонт інших об’єктів  27312369 27314 2758583 

5 Капітальний ремонт приміщень середньої А 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, 

в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації  

858950 8590 867540 

6 Капітальний ремонт приміщень середньої Б 

групи ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, 

в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

943777 9438 953215 

7 Капітальний ремонт приміщень старшої Б групи 

ДНЗ “Веселка” в м.Гребінка Полтавської, в тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

928542 9286 937828 

 Кошти не розподілені по об’єктах 558024 6416 564440 

8 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Городищенській в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80-19


кошторисної документації 

9 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Історична в м.Гребінка Полтавської області, 

в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

10 Реконструкція вуличного освітлення по 

провул.Пирятинський в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

11 Реконструкція вуличного освітлення в с. 

Мар’янівка Гребінківського району  Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

12 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-68 

по вулиці Гоголя в с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

 

47236 473 47709 

13 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-

142 по вулиці Миру, Паркова та Садова в с. 

Слободо-Петрівка Гребінківського району  

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

 

158068 1581 159649 

14 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-66 

по вулиці Перемога, Паркова та Молодіжна в с. 

Слободо-Петрівка Гребінківського району  

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

 

209045 2091 211136 

15 Реконструкція вуличного освітлення від КТП-

139 по вулиці Кагамлика в с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

 

48279 483 48762 

16 Реконструкція будівель Комунального закладу 

"Спортивний комплекс м.Гребінка" за адресою: 

пров.Спортивний, 2г в м.Гребінка Полтавської 

області" 

1004000 10040 1014040 

 Капітальні трансферти 2800000 142895 2884000 

17 Капітальний ремонт основних теплових мереж 

м.Гребінка Полтавської області 

2800000 142895 2884000 

 Спеціальний фонд 2258584,40 86157 2344741,4 

18 Капітальний ремонт тротуару по вул. 

Магістральній в м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації   

340266,62 4910 345176,62 



19 Капітальний ремонт тротуару по вул. Героїв 

України в м. Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

231416,54 3538 234954,54 

20 Капітальний ремонт тротуару та площі перед 

пам’ятником Т.Г. Шевченку в м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації  

221968,70 3296 225264,70 

21 Капітальний ремонт проїзної частини по вул. 

Героїв України в м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

74992,34 1150 76142,34 

22 Технічне переоснащення внутрішньої системи 

опалення будівлі Мар’янівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Миру, 34-а, в с. Мар’янівка 

Гребінківського району Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації  

19740 6005 25745 

23 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Патріотів та Коцюбинського у м. 

Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної 

документації 

523851,85 7624 531475,85 

24 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Квіткова у м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

491948,74 7158 499106,74 

25 Будівництво (влаштування) водопровідної 

мережі по вул. Горького у м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації 

345086,26 5055 350141,26 

 Кошти не розподілені по об’єктах 9313,35 47421 56734,35 

26 Реконструкція вуличного освітлення по 

вул.Городищенській в м.Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації 

   

 Разом 13564074,40 316281 13880355,40 

 

 

Заступник міського голови       В. Зінченко 


