
                                              
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

6 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ                                            
 

Про внесення змін до міських программ 

та кошторису витрат 

 

 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, «додатково виділити кошти» а саме: 

-  на капітальний ремонт житлових будинків в сумі  -    500 000 грн.; 

- на ямковий та поточний ремонт доріг  - 1 000 000 грн.; 

- на світильники та вуличне освітлення  - 169 874 грн.; 

- на матеріали  -  61 114 грн.; 

- на паливно-мастильні матеріали - 122 575 грн.; 

- на виготовлення дорожніх знаків -  10 000 грн.; 

- на поточний та ямковий ремонт тротуарів та під’їзних доріг до 

багатоквартирних будинків – 500 000 грн.;  

- на монтаж дитячого майданчика по вул. Незалежності, 5 (прибудинкова 

територія) – 14 761 грн.;    

- на капітальний ремонт огорожі дитячого майданчика по вул. Незалежності, 

5 (прибудинкова територія) – 47 666 грн.     

      Розділ 3 «Перелік завдань і заходів програми та результативні показники» 

доповнити пунктом: 

«будівництво дитячого майданчика по вулиці Магістральна (на прибудинковій   

території будинку № 124). - 25 000 грн. Фінансування будівництва майданчика 

здійснюється за рахунок  вільних коштів бюджету міста». 

            Додаток  1 до міської Програми покращення благоустрою м. Гребінка  

    на 2016 рік викласти в новій редакції (додаток додається). 

2.  Внести зміни в міську програму розвитку та популяризації настільного тенісу в 

     місті на 2016 рік, а саме  розділ 4 «Організаційне та фінансове забезпечення»   

     доповнити пунктом 4 « Виділити додатково з вільних коштів бюджету міста на 

     придбання тенісних столів - 50 000 грн.».    

3.   Внести зміни до Програми  підтримки житлово-комунального господарства  

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

      абзацом такого змісту:  

      «для зміцнення матеріально-технічної бази Гребінківського комбінату 

      комунальних підприємств виділити з вільних коштів бюджету міста: 

- на придбання подрібнювача для дерев і гілок - 100 000 грн.;  



- на придбання міні трактора з обладнанням для прибирання тротуарів від 

снігу та сміття - 200 000 грн.   

4.   Внести зміни в Програму організації оплачуваних громадських робіт в  

      м.   Гребінка на 2016 рік (далі Програма), а саме:     

- у пункті 2 рішення цифру «52694» замінити на «108194»; 

- у пункті 3 рішення цифру «2694» замінити на «8194»;  

- у паспорті Програми у пунктах 6 та 6.1. цифри «52694» замінити на 

«108194»; 

- у пункті 1 розділу Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів 

Програми цифри «52694» замінити на «108194»; 

- у пункті 2 розділу Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів 

Програми цифри «2694» замінити на «8194».  

  5.  Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку м. Гребінка на 

2016  рік, а саме в розділі «Розвиток гуманітарної сфери»  підрозділ  

       «Завдання та заходи на 2016 рік» доповнити абзацами такого змісту:  

- поточний ремонт пам’ятника Т.Г. Шевченка – 2274 грн.; 

- ремонт покрівлі ДНЗ «Веселка». На ці роботи передбачити кошти в  

           розмірі  50 000 грн.;  

- будівництво дитячого майданчика по вул. Магістральна, 4 (подвір’я ЗОШ         

I-III ступенів № 1) – 20 000 грн.; 

- придбання та доставку підручників для учнів 4 і 7 класів загальноосвітніх 

шкіл міста та гімназії. На ці цілі передбачити кошти в сумі 31832 грн.; 

- придбання костюмів для барабанщиць  - 6000 грн.; 

- для придбання інвентарю, приладів, матеріалів виділити з вільних коштів 

бюджету міста:  

ЗОШ I-III ступенів № 1    - 10 000 грн.; 

ЗОШ I-III ступенів № 2    - 10 000 грн.; 

ЗОШ I-III ступенів № 4    - 10 000 грн.; 

Гребінківській гімназії     - 10 000 грн.; 

Гребінківській музичній школі  - 10 000 грн.; 

Гребінківській дитячо-юнацькій спортивній школі – 10 000 грн.; 

ДНЗ «Веселка»   -  5 000 грн.; 

ДНЗ «Теремок»  -  5 000 грн.; 

Будинку дитячої та юнацької творчості – 15 000 грн.(для придбання 

комп’ютерної техніки); 

Станції юних техніків  - 5 000 грн.  

В розділ «Розвиток житлово-комунального господарства, будівництва та 

інфраструктури міст», підрозділ  «Головні напрямки роботи у 2016 році» 

доповнити пунктом: 

- виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації на  

  будівництво водогонів 25815 грн.   

    6. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих незахищених  

        категорій населення міста на 2016 рік, а саме: 

-  в розділі 3 «Організаційне та фінансове забезпечення» розмір фінансування  

           збільшити на суму 17978 грн. 

      7.  Внести зміни в Програму сприяння організації цивільного захисту  

           населення, пожежної безпеки та  охорони громадського порядку у  

           м. Гребінка  на 2016 рік (далі Програма). А саме: 



     -     у пункті 1 рішення цифру «6000» замінити на «16000»; 

     -     у паспорті Програми у пунктах 6 та 6.1. цифри «6000» замінити на «16000»; 

     -     розділ програми «Основні заходи» доповнити пунктом 3 «придбання  

           аварійно-рятувального обладнання (бойового одягу для пожежних)», кошти 

           які передбачаються на проведення заходу 10 000 грн. 

     8.  Внести зміни в Програму розвитку футболу в місті на 2016 рік, а саме в  

          розділі 4 «Організаційне та фінансове забезпечення» в пункті 3 цифри  

          «106500» замінити на «166500». 

 
 

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко                              


