
                                        
 

 ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

15 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ      

                                       

27 квітня 2017 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 Програми соціально-економічного розвитку м. Гребінка на 

2017 рік,  а  саме в розділі «Освіта» в підрозділі «Завдання та заходи на 2017 рік»:  

абзац 4 доповнити словами «Додатково виділити кошти в розмірі 350 000 грн. на 

капітальний ремонт (реконструкцію) приміщення ДНЗ «Веселка»; 

- на придбання основних засобів для закладів освіти виділити кошти в розмірі          

94 100 грн . 

           Розділ «Культура» підрозділ «Завдання та заходи на 2017 рік» доповнити  

словами: - виділити кошти для придбання радіомікрофона та звукової карти 

Гребінківського районного будинку культури  в розмірі 20 000 грн.    

          На запровадження щорічного іменного призу  міської ради переможцям за 1 

місце в конкурсній номінації «Художнє слово» Міжнародного фестивалю культури 

«Гребінчині вечорниці» виділити кошти в розмірі 3 000 грн.              

           Розділ «Фізична культура та спорт» підрозділ «Основні завдання та заходи 

на 2017 рік» доповнити абзацом такого змісту: 

           «На підтримку та розвиток гандболу в місті виділити кошти в розмірі                

5 000 грн.». 

          Розділ «Благоустрій міста та екологічна політика» в підрозділі «Головні 

напрямки роботи у 2017 році»: перший абзац доповнити словами «додатково 

виділити кошти на придбання сміттєвоза на шасі МАЗ в розмірі  - 20 000 грн.». 

         Розділ «Розвиток житлово-комунального господарства (ЖКГ), будівництва та 

інфраструктури» підрозділ «Головні напрямки роботи у 2017 році» доповнити 

абзацами: 

«Виділити кошти на погашення заборгованості по заробітній платі за січень-

лютий 2017 року працівникам КП «Привокзальний ринок міста Гребінки 

Полтавської області» в розмірі 16 174 грн.» 

« Виділити кошти КП «Привокзальний ринок міста Гребінки Полтавської області» 

для виготовлення технічної документації та проведення робіт по підключенню до 

електричної мережі в розмірі 40 000 грн.». 
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  2.  Внести зміни до Програми благоустрою міста Гребінка на 2017 рік, а саме: 

 Розділ «Заходи та завдання по реалізації Програми» доповнити абзацами:   

- «для видалення сухостійних  та аварійних дерев додатково виділити кошти в 

розмірі  - 70 000 грн.»; 

- «для виплати заробітної плати працівникам благоустрою виділити кошти в 

розмірі 100 000 грн.». 

  3. Внести зміни в Програму соціального захисту окремих незахищених категорій 

населення міста на 2017 рік, а саме «Виділити додатково кошти в розмірі 52 726 

грн.». 

    4. Внести зміни до Програми сприяння організації цивільного захисту 

населення у м. Гребінка на 2017 рік, а саме  розділ «Основні заходи» доповнити 

словами «для реконструкції системи опалення підрозділу та приміщення 

котельні». 

 

 

 

 

                    Міський голова                              В.І. Колісніченко             
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