
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯVІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року № 907

Про внесення змін до Програми
покращення благоустрою Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на
2019 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 покращення благоустрою Гребінківської

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 15 сесії
Гребінківської міської ради 7 скликання від 21.12.2018 року № 507 (зі змінами),
а саме:

1.1. Додаток Програми «Розрахунок витрат для реалізації Програми
покращення благоустрою Гребінківської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік» доповнити пунктом 29 «Земляні роботи по греблі в с. Мар’янівка» –
4,642 тис. грн. та викласти в новій редакції (додається).

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.) та з питань комунальної власності,
житло-комунального господарства, енергозбереження, транспорту, зв’язку та
сфери послуг (Бунько О.М.), заступника міського голови Зінченка В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток до рішення
29 сесії Гребінківської міської ради
VII скликання від 23.12. 2019 р. № 907

Розрахунок витрат
для реалізації Програми покращення благоустрою

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

тис.грн.
N
з/п

Найменування робіт Потреба у
фінансуванні

1. Технічне обслуговування, грейдерування вулиць, просипка,
планування узбіч на території Гребінківської ОТГ,
виконання розмітки пішохідних переходів

1292,874

2. Розчистка, посипка доріг від снігу та ожеледиці на території
Гребінківської ОТГ

400,0

3. Оплата за вуличне освітлення 642,0
4. Видалення сухостійних аварійних дерев 400,0
5. Формувальне, обрізання дерев 400,0
6. Покоси трави на території Гребінківської ОТГ 400,0
7. Прибирання та вивезення сміття до сміттєзвалища 300,0
8. Оплата праці, виконаних робіт з благоустрою

Гребінківським комбінатом комунальних підприємств
1444,0

9. Придбання Гребінківським комбінатом комунальних
запчастин для забезпечення проведення робіт з
благоустрою, паливно-мастильних матеріалів, придбання
піщано-сольової суміші та інше

780,0

10. Придбання майданчиків, паспортизація дитячих
майданчиків, облаштування дитячих майданчиків

175,0

11. Поточний ремонт каналізаційних колодязів, встановлення
люків

199,999

12. Влаштування майданчиків під сміттєві баки, встановлення
урн для сміття

199,999

13 Влаштування, облаштування тротуарного покриття 199,999
14 Поточний ремонт та прочистка дощеприймальних колодязів 199,999
15 Поточний ремонт теплових мереж, заміна труб, засувок,

вентилів
150,0

16 Поточний ремонт водопровідної мережі, заміна труб,
засувок, вентилів

150,0

17 Придбання Гребінківським комбінатом комунальних
підприємств сміттєвих баків для забезпечення проведення
робіт з благоустрою

200,0

18 Свідоцтво про реєстрацію та номерний знак на трактор 0,207



19 Монтаж та демонтаж новорічної ялинки, монтаж та
встановлення гірлянд

80,0

20 Електровимірювальні роботи 84,162
21 Видалення чагарників на території Гребінківської

об’єднаної територіальної громади
20,0

22 Придбання Гребінківським комбінатом комунальних
підприємств навісного обладнання до трактора для
забезпечення проведення робіт з благоустрою

176,856

23 Побілка бортового каменю, побілка дерев, виконання
малярних робіт

56,795

24 Планування площі футбольного (спортивного) майданчика
прилеглої території, ремонт паркану футбольного
(спортивного) майданчика, встановлення лавок

29,873

25 Придбання навісного та змінного обладнання для трактора 45,01

26 Придбання відвалу для підгортання снігу 30,0

27 Завезення ґрунту, підсипання, планування площі на
центральному кладовищі в м. Гребінка

10,585

28 Придбання піщано-сольової суміші 50,0

29 Земляні роботи по греблі в с. Мар’янівка 4,642

Разом 8122,0

Міський голова В.І. Колісніченко


