
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28 (позачергова) СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

05 грудня 2019 року № 897

Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку
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 соціально-економічного розвитку

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

1.1. Розділі «Основні завдання та механізми реалізації Програми»:
пункт: «придбання транспортних засобів спеціального призначення

(трактора) та комплектувальних виробів до них (розкидача дорожніх сумішей
та причепа самоскидного тракторного для КП «Гребінківський комбінат
комунальних підприємств» в сумі 847500 грн. за рахунок коштів субвенції з
державного бюджету на формування інфраструктури об’єднаних
територіальних громад та співфінансування в сумі 57490 грн.»

викласти в нові редакції:
«придбання транспортних засобів спеціального призначення (трактора) та

комплектувальних виробів до них (розкидача дорожніх сумішей та причепа
самоскидного тракторного, додаткових комплектувальних виробів до трактора,
а саме (відвал снігоочисний, косарка ротаційна, щітка комунальна навісна) для
КП «Гребінківський комбінат комунальних підприємств» в сумі 847500 грн. за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад та співфінансування з
бюджету Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади в сумі
60499 грн.»;

пункт: «виконання інвестиційних проектів у рамках заходів щодо
соціально- економічного розвитку окремих територій 4602639,39 грн. (в т.ч. на
співфінансування об’єктів, що фінансуються у 2019 році за рахунок залишку



коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2018 році в
сумі 48 435 грн.)»

викласти в новій редакції:
«виконання інвестиційних проектів у рамках заходів щодо соціально

економічного розвитку окремих територій 4628940,39 грн. (в т.ч. на
співфінансування об’єктів, що фінансуються у 2019 році за рахунок залишку
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в 2018 році в
сумі 74736 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 комунальної
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження, транспорту,
зв’язку та сфери послуг (Бунько О.М.) та заступника міського голови
Зінченко В.М.

Міський голова В.І. Колісніченко


