
            

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
21 грудня 2018 року         № 512 

 
Про затвердження Програми 

капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для  

забезпечення функціонування  

Центру надання адміністративних  

послуг на 2019 рік 

 

  

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши пропозиції та 

рекомендації постійних комісій міської ради, ознайомившись з Програмою 

капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення 

функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік, 

Гребінківська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  
1. Затвердити Програму капітального ремонту приміщення Гребінківської 

міської ради для забезпечення функціонування Центру надання 

адміністративних послуг на 2019 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).  

 

 

Міський голова      В.І. Колісніченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 

VII скликання від 21.12. 2018 р. № 512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма  

капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради 

для забезпечення функціонування Центру надання 

адміністративних послуг на 2019 рік  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  

Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради 

для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних 

послуг на 2019 р 

 

 

1 Ініціатор розроблення Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 
 

2 Головний розробник Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

 

3 Відповідальний виконавець 

програми 

Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 
 

4 Учасники програми Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради 

 

5 Термін реалізації програми 2019 рік 

 

6 Обсяг фінансування програми з 

бюджету Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної 

громади 

500 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Загальні положення  
Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства 

є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів місцевого 

самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і 

якісне надання адміністративних послуг.  

Для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних 

послуг необхідно провести капітальний ремонт приміщення Гребінківської 

міської ради.  

Програма спрямована на поліпшення якості надання адміністративних 

послуг, включаючи підвищення рівня комфортності обслуговування суб'єктів 

звернення, їх повного та вичерпного інформування та консультування.  

2. Мета Програми. 
Метою програми є проведення капітального ремонту приміщення 

Гребінківської міської ради для створення зручних і сприятливих умов для 

отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення; забезпечення 

вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо 

порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а 

також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/ клопотань/ 

звернень у відповідних адміністративних органах; запровадження сучасних 

форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання; 

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих 

органів у сфері організації надання адміністративних послуг.  

3. Шляхи і заходи реалізації Програми та строки виконання. 
Програма передбачає комплексне розв'язання проблеми капітального 

ремонту приміщення Гребінківської міської ради: 

- заміна віконних блоків на енергозберігаючі; - демонтаж приміщення 

архіву; 

- влаштування підвісної стелі; 

- влаштування сучасного енергозберігаючого освітлення;  

- циклювання та покраска паркету. Виконання Програми дасть 

можливість ефективно функціонувати Центру надання 

адміністративних послуг.  

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2019 року.  

4. Фінансове забезпечення Програми. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.  Обсяг фінансування 

Програми становить 500 тис. грн.  

5. Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації мети, зазначеної у 

Програмі для створення належних умов роботи Центру надання 

адміністративних послуг.   

6. Контроль за реалізацією заходів Програми 

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради.  

 

Секретар міської ради      Л.В. Цапенко 


