
                                        
 

 ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

16 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ      

                                       

30 травня 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»:   

доповнити пунктом:  «ДНЗ «Теремок» на придбання постільної білизни виділити 

кошти в розмірі 30 000 грн. у вигляді субвенції районному бюджету.  

           Розділ «Фізична культура та спорт» підрозділ «Завдання та заходи на 2017 

рік» доповнити  підпунктами:  

- виділити кошти для придбання футбольної форми та м’ячів для громадської 

організації  «Ветеранський футбольний клуб «Локомотив»  в розмірі 20 000 грн.  

- на підтримку та розвиток громадської організації «Гандбольний клуб» для участі 

у Всеукраїнському турнірі з гандболу виділити кошти в розмірі 5000 грн. 

          Розділ «Заклади охорони здоров’я» підрозділ «Основні завдання на 2017 

рік» доповнити абзацом «Центральній районній лікарні на придбання обладнання, 

м’якого інвентаря та матеріалів для поточного ремонту пологового відділення у 

вигляді субвенції районному бюджету виділити кошти в розмірі 60 000 грн.» . 

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

та інфраструктури міста» підрозділ «Головні напрямки роботи у 2017 році» 

доповнити пунктами: 

 - «Виділити кошти на поточний ремонт провулку Олексія Припутня та прилеглої 

території в розмірі 100000 грн., які надійшли у вигляді субвенції з районного 

бюджету»; 

- «Виділити кошти на капітальний ремонт дороги по вулиці Магістральна в 

розмірі 500 000 грн., які надійшли у вигляді субвенції з районного бюджету». 

  2.  Внести зміни до Програми благоустрою міста Гребінка на 2017 рік, а саме: 

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

- для придбання урн для сміття виділити кошти в розмірі  - 50 000 грн.; 

- для придбання паливно-мастильних матеріалів виділити кошти в розмірі     

50 000 грн.; 

- на виготовлення гірлянд виділити кошти в розмірі 127 438 грн. 



  3. Внести зміни в Програму підтримки житлово-комунального господарства 

міста на 2017 рік, а саме  розділ «Завдання програми» доповнити підпунктом 

такого змісту «на переобладнання автомобіля виділити кошти в розмірі  

100000 грн.». 

    4. Внести зміни до Програми соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення м. Гребінка на 2017 рік, а саме розділ «Організаційне та 

фінансове забезпечення» доповнити підпунктом: на перевезення пільгових 

категорій населення міста у вигляді субвенції районному бюджету виділити кошти 

в розмірі 20 000 грн». 

   5. Внести зміни до Програми профілактики злочинності та правопорушень на 

території м. Гребінки на 2016 – 2020 роки в розділ «Розрахунки коштів для 

виконання Програми профілактики злочинності та правопорушень на території    

м. Гребінка на 2016 - 2020 роки доповнити підпунктом:  «виділити кошти на 

паливно-мастильні матеріали для службового автомобіля відділу поліції у вигляді 

субвенції державному бюджету в розмірі 20 000 грн.».  

   6. Внести зміни в Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016 – 2020 

роки в розділ «Ресурсне забезпечення» в 2017 році цифру «33 000» замінити на 

цифру «30 000 грн», а абзаці  «Розрахунок фінансових витрат програми з міського 

бюджету на реалізацію заходів програми: На придбання путівок в позаміські 

табори на  2017 рік  цифру 17 000 грн. замінити на цифру 30 000 грн.» .    

  7. Внести зміни в Програму  розвитку футболу в місті на 2017 рік, а саме в 

розділ «Організаційне та фінансове забезпечення» доповнити абзацом: «Розмір 

фінансування Програми на 2017 рік збільшити на 100 000 грн. за рахунок дотації 

з районного бюджету». 

   8. Внести зміни в Положення про грошові винагороди педагогічним 

працівникам та учням - переможцям та призерам Ш (обласного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, учням – переможцям та 

призерам Всеукраїнських фестивалів, конкурсних змагань, переможців та 

призерів П (обласного) етапу конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт 

Малої академії наук України, затверджене рішенням 15 сесії Гребінківської 

міської ради VII скликання від 27.04. 2017 року, а саме розділ 7 після слів «до 

Свята Останнього дзвоника»  доповнити словами  «Міжнародного  дня захисту 

дітей». 

 

 

 

                    Міський голова                              В.І. Колісніченко        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


