
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

19 лютого 2016 року 

  

Про внесення змін до міських програм 

 

 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, Гребінківська міська рада 

 ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до міської Програми покращення благоустрою м. Гребінка        

    на  2016 рік, а саме  абзац програми  «Виконавцем робіт з благоустрою 

    міста є Гребінківський комбінат комунальних підприємств» замінити  

    абзацом такого змісту: 

 «Виконавцем робіт з благоустрою міста є підприємства, незалежно від 

форм власності, а також фізичні особи — суб'єкти підприємницької 

діяльності які мають відповідну кваліфікацію за договірними 

зобов'язаннями»;  

Пункт «утримання території цвинтарів» після слова «цвинтарів» 

доповнити словами: «благоустрій, впорядкування цвинтарів, будівництво 

огорожі цвинтарів. Розмір коштів на будівництво огорожі цвинтарів складає 

100 000 грн. з вільних коштів бюджету міста». 

          Розділ 3 «Перелік завдань і заходів програми та результативні 

показники» доповнити пунктом: 

«будівництво дитячого майданчика по вулиці Калініна (на прибудинковій 

території будинку № 5). Фінансування будівництва майданчика з вільних 

коштів бюджету міста в розмірі  - 80 000 грн.;  

встановлення світлофорів на вулицях міста. На ці цілі передбачити кошти в 

розмірі - 50 000 грн.; 

побудова огорожі по вулиці Жовтневій, 1; 

придбання основних засобів для Гребінківського комбінату комунальних 

підприємств (запасні частини до транспортних засобів). На ці цілі розмір 

коштів складає 50 000 грн.». 

            Додаток  1 до міської Програми покращення благоустрою м. Гребінка 

на 2016 рік викласти в новій редакції (додаток додається). 
2. Внести зміни до Програми підтримки житлово-комунального господарства  

    м. Гребінка на 2016 рік, а саме доповнити розділ ІV. Система заходів. 

    абзацом такого змісту:  



«зміцнення матеріально-технічної бази Гребінківського комбінату 

комунальних підприємств (придбання сміттєвоза з залученням коштів 

обласного бюджету).   

 

 

 

              Міський голова                             В.І. Колісніченко   



 

                                                                          Додаток 1 

до рішення 3 сесії 7 скликання 

від 19 лютого 2016 року 

 

Розрахунок 

витрат до міської програми  

«Покращення благоустрою м.Гребінка»  

на 2016 рік 

№ 

п/п 

Найменування робіт Вартість 

(грн.) 

1 Природоохоронні заходи 55 501 
1.1. Формувальне обрізування дерев, кущів 5 150 

1.2. Спиляння аварійних та сухостійних дерев 35 351 

1.3. Викошування газонів 15 000 

2 Ремонт та уримання вулично –дорожньої 

мережі 550 000 

2.1. Ямковий ремонт вулиць і доріг 450 000 

2.2. Розчистка та посипка доріг 46 344 

2.3. Установка дорожніх знаків 3 656 

2.4. Установка світлофорів 50 000 

3 Вуличне освітлення 150 000 

3.1. 

Витрати на технічне обслуговування та 

утримання в належному стані системи 

вуличного освітлення 

30 000 

3.2. Вуличне освітлення 120 000 

4 Ремонт вуличних водопровідних мереж 0 
5 Інші роботи та витрати 819 005 
5.1. Заробітна плата по благоустрою 160 000 

5.2. Нарахування на зарплату 35 200 

5.3. Капітальний ремонт житлових будинків 224 155 

5.4. Придбання табличок 20 000 

  5.5. Паливо-мастильні матеріали 149 650 

 5.6. 
Придбання запасних частин до транспортних 

засобів 
50 000 

 5.7. Упорядкування кладовищ,будівництво огорожі 100 000 

 5.8. Будівництво дитячого ігрового майданчика 80 000 

Всього: 1 574 506 
 

  Міський голова                                                 В.І.Колісніченко 

 


