
 

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 вересня 2018 року        № 388 

 

Про внесення змін до  

Програми  зовнішнього освітлення  

Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017р. – 2020 р. 

 

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 Програма зовнішнього освітлення Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2017р. – 2020р., затвердженої 

рішенням 9 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 29.11.2016 року (із 

змінами), а саме: 

1.1. Пункт 8 “Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми 

(для комплексних програм)” Паспорту Програми зовнішнього освітлення 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2017р.-2020 р. 

“міський бюджет та інші кошти не заборонені законом” замінити на “кошти 

бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади”; 

1.2. Пункт 9 “Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього” Паспорту Програми зовнішнього освітлення 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади міста на 2017р.-2020р. 

роки “1700000,00 грн.” замінити на “1857932 грн.”. 

1.3. Розділ 7 “Заходи на 2018 рік по виконанню Програми зовнішнього 

освітлення Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади  на 2017р.-

2020 р.” на 2018 рік збільшити на 160 тис. грн. для придбання сучасних 

світильників і енергозберігаючих ламп, інших необхідних матеріалів та викласти в 

новій редакції: 

 

№п/п Найменування витрат Загальна сума по 

програмі на 2017-

2020р.р. (грн.) 

В т.ч. на 

2018 рік 

(грн.) 

1. Витрати пов’язані з отриманням 

ліцензії на капітальний ремонт та 

ремонт ліній електромереж. 

Визначення виконавцем робіт, 

заключення договорів на виконання 

40000 25000 



робіт 

    

2. Придбання сучасних світильників і 

енергозберігаючих ламп, інших 

необхідних матеріалів. 

800000 400000 

3. Придбання матеріалів для будівництва 

нових мереж 

200000 60000 

4. Виконання робіт (в т.  ч. поточного 

ремонту, технічного обслуговування 

та утримання в належному стані  

системи зовнішнього освітлення) 

657932 332932 

5. Здійснення заходів із збереження 

зовнішнього освітлення 

160000 0 

 Всього 1857932 817932 

 

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісіі 

міської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.) та з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, 

зв’язку та сфери послуг (Бунько О.М.). 

 

Секретар міської ради       Л. Цапенко 

 

 


