
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

19  лютого 2016 року 

  

Про затвердження звітів про виконання 

міських програм, звіту одержувачів 

бюджетних коштів на виконання заходів 

міських Програм в 2015 році 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки та рекомендації постійних 

комісій міської ради з питань  бюджету, фінансів, підприємництва, управління 

майном та з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-

комунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, 

екології, раціонального природокористування, Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити звіти про виконання міських програм, звіти одержувачів 

бюджетних коштів на виконання заходів міських Програм в 2015 році згідно з 

додатком (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань соціально-економічного розвитку, будівництва, житлово-

комунального господарства, торгівлі, транспорту, земельних відносин, 

екології, раціонального природокористування (Соловей Р.С.). 

 

  

             

Міський голова                                                          В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 

до рішення 3-ї сесії Гребінківської міської 

       ради 7 скликання від 19.02 2016 року  

Звіт 

про виконання міських програм та 

використання бюджетних коштів на реалізацію 

заходів міських програм в 2015 році 

 

1. 

міська Програма підтримки військовослужбовців, 

які проходять службу в зоні АТО, та членів їх сімей 

на 2015 рік, в тому числі: 

40 368 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань ( 53 чол.) 
26 517 

компенсація батьківської плати за харчування і перебування 

дитини в дитячому навчальному закладі 
2 712 

звільнення від сплати за утримання будинків і споруд 

(квартирної плати)  
4 109 

поточний ремонт огорожі по вул. Л.Українки, 28 3 569 
поточний ремонт покрівлі будинків по вулиці Садова, 27 та 

Л.Українки, 28 
3 461 

2. 

міська Програма соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення міста на 2015 рік 
27 500 

матеріальна допомога інвалідам 1групи (60 чол.) 6 060 
матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС (12 чол.) 1 212 

поховання невідомого 1 896 
матеріальна допомога на поховання (3 чол.) 1 500 
матеріальна допомога на лікування (48 чол.) 16 832 

3. 

міська Програма підтримки житлово-комуналь-

ного господарства м. Гребінка на 2015 рік , в тому 

числі: 

1 232 519 

заборгованість по заробітній платі 757 289 
заборгованість по земельному податку 89 248 

заборгованість по екологічному податку 385 982 

4. 

міська Програма покращення благоустрою м. 

Гребінка на 2015 рік, в тому числі: 
2 422 174 

заробітна плата робітників з благоустрою 308 818 
паливо-мастильні матеріали 119 880 

лампи, світильники 28 674 
фарба, господарський інвентар 6 420 

кільце бетонне та кришка бетонна 1 650 
лічильник електричної енергії 1 470 

вуличне освітлення 91 222 
установка дорожніх знаків 6 252 

ямковий ремонт доріг 922 336 
капітальний ремонт вулиці Ульянова 527 014 



капітальний ремонт житлових будинків 408 438 

5. 

Програма забезпечення багатоквартирних жилих 

будинків засобами обліку теплової енергії у м. 

Гребінка на 2015 рік 

268 719 

Встановлення вузла обліку теплової енергії по вул.Калініна,1/1 69 063 

 

Встановлення вузла обліку теплової енергії по вул.Калініна,18 69870 
Встановлення вузла обліку теплової енергії по 

вул.Петровського, 126 
66 391 

тепловий лічильник для ж/б по вул. Фрунзе, 12-а 28 140 
тепловий лічильник для ж/б по вул. Фрунзе, 12-б 29 920 
тепловий лічильник для ж/б по вул. Калініна, 9-а 5 335 

6. 

Організація оплачуваних громадських робіт в м. 

Гребінка на 2015 рік 
48 494 

Гребінківський ККП 29 953 
Спортивний комплекс 18 541 

7. 

міська Програма розвитку футболу в місті на 2015 

рік, в тому числі: 
91 785 

заробітна плата тренера 13 603 
харчування гравців 44 400 

членський внесок до Федерації з футболу 12 190 
оренда автобуса 21 592 

8. 

міська Програми підтримки та розвитку фізичної 

культури і спорту на 2015 рік, в тому числі: 
293 050 

заробітна плата працівникам 283 856 
придбання бруса 9 194 

9. 

міська Програма підтримки діяльності 

Гребінківської районної організації ветеранів  на 

2015 рік 

4 000 

10. 

міська Програма підтримки  Гребінківської 

районної  громадської організації «Союз 

Чорнобиль України»  на 2015 рік 

6 000 

11. 
міська Програма роботи з обдарованою молоддю на 

2015 рік 
4 600 

12. 

міська Програма соціально-економічного розвитку 

міста на 2015 рік, в тому числі: 
197 463 

поточний ремонт ДНЗ «Теремок» 34 508 
поточний ремонт БДЮТ 20 000 

придбання картриджа для БДЮТ 600 
придбання фарби для поточного ремонту актового залу ЗОШ 

І-ІІІ стутеню № 4 
2 500 

медикаменти для ЦРЛ 60 000 
медикаменти для Гребінківського центру первинної медико-

санітарної допомоги 
21 500 

заборгованість по теплопостачанню 28 777 
заборгованість за продукти харчування 3 478 



новорічні подарунки 16 100 
світлодіодний дюралайт 10 000 

13. 
міська Програма боротьби із злочинністю на 2015 

рік 
20 000 

14. 

Програма сприяння організації цивільного захисту 

населення, пожежної безпеки та охорони 

громадського порядку у м. Гребінка на 2015 рік 

5 000 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


