
 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

06 вересня  2016 року                                                                                 

 

Про внесення змін до міських програм 

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 в розмірі 1 422 219грн., а саме додатково 

виділити кошти на поточний ремонт доріг – 1 297 688грн., заміна 3-х 

фазного електролічильника – 571грн., технічні умови стандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок по вул. 

Перемоги та вул. Молодіжній – 3 960грн., заробітна плата 

працівникам з благоустрою – 120 000грн.(вересень-листопад). 

      Додаток 1 до міської Програми покращення благоустрою м. 

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

2. Внести зміни до міської Програми підтримки та розвитку фізичної 

культури і спорту на 2016 рік, а саме на преміювання, з нагоди 

професійного свята - Дня фізкультури і спорту, додатково виділити 

кошти в розмірі 10 609грн.. 

3. Внести зміни до міської Програми підтримки діяльності 

Гребінківської районної організації ветеранів на 2016 рік в розмірі 

5 000грн. (у вигляді субвенції районному бюджету), а саме додатково 

виділити кошти на фінансування заходів ради ветеранів, згідно з 

додатком до Програми підтримки діяльності районної організації 

ветеранів. 

4. Внести зміни до міської програми підтримки Гребінківської районної 

громадської організації «Союз Чорнобиль України» на 2016 рік , а 



саме додатково виділити кошти в розмірі 5 000грн. (у вигляді 

субвенції районному бюджету). 

5. Внести зміни до Програми підтримки обдарованої молоді на 2016 рік, 

а саме додатково виділити кошти в сумі 800 грн.. 

6. Внести зміни до Програми підтримки та діяльності ОСББ в 2016 році, 

а саме зменшити кошти в сумі 800 грн.. 

7. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку м. 

Гребінка на 2016 рік, а саме виділити кошти на: 

- придбання костюмів для дитячого танцювального колективу 

Гребінківського РБК  5 000грн. (у вигляді субвенції районному 

бюджету); 

- придбання для ДНЗ «Веселка» дитячих ліжок  42 072грн. (у 

вигляді субвенції районному бюджету); 

- придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень ДНЗ 

«Веселка»  15 000грн. (у вигляді субвенції районному 

бюджету); 

- виготовлення технічної документації та копії інвентаризаційних 

матеріалів по об’єкту м. Гребінка, пров. Є.Гребінки, гараж  № 

3  550грн.; 

- фінансова підтримка на розвиток та укріплення матеріально-

технічної бази Пирятинського районного фонду «Безпека 

дорожнього руху»  10 000грн. (у вигляді субвенції державному 

бюджету). 

 

 

 

 

 

 

              Секретар міської ради                                               Л.В.Цапенко 


