
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

6 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

24 квітня 2018 року         № 199 
 

Про внесення змін до Програми 

соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2018 рік 

 

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного Кодексу України, враховуючи висновки постійних 

комісій та виконавчого комітету міської ради, Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік, а саме: 

 Розділ «Основні завдання та механізми реалізації Програми економічного і 

соціального розвитку»: 

-  доповнити: 

для проведення конкурсу-огляду «Кращий благоустрій приватної садиби», 

«Кращий багатоквартирний будинок», «Кращий двір серед багатоквартирних 

будинків», «Кращий благоустрій території установи, підприємства, організації» -  

72000 грн; 

завершення робіт у кімнаті-музеї Мар’янівського сільського будинку 

культури - 52360 грн; 

придбання водяного насоса - 32000грн; 

районному бюджету для комунального закладу «Гребінківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» для придбання медикаментів - 50000 грн; 

районному бюджету для Гребінківської центральної районної лікарні на 

придбання медикаментів - 125000 грн; 

районному бюджету для комунального закладу «Гребінківський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на оплату за енергоносії за рахунок 

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету - 50000 грн; 

районному бюджету для Гребінківської центральної районної лікарні на 

оплату за енергоносії за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету- 50000 

грн; 



реконструкція будівель Комунального закладу «Спортивний комплекс          

м. Гребінка» за адресою: пров. Спортивний, 2г в м.Гребінка Полтавської області за 

рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2017 року - 1004000 грн; 

Полтавському обласному бюджету як субвенція з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що 

утворився на кінець 2017 року на «Капітальний ремонт основних теплових мереж 

м. Гребінка Полтавської області» - 2800000 грн; 

Полтавському обласному бюджету як інша субвенція співфінансування 

об’єкту «Капітальний ремонт основних теплових мереж м. Гребінка Полтавської 

області» - 142895 грн. 

- додатково передбачити кошти: 

 на придбання довгострокового обладнання для дошкільних навчальних 

закладів -19324 грн; 

 для нагородження переможців, призерів обласних, районних, міських 

конкурсів, оглядів та спортивних змагань серед закладів освіти - 10000 грн; 

на поточний ремонт доріг -1000000 грн; 

районному бюджету на утримання Гребінківського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

- 250000 грн. 

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.). 

 

 

 

Секретар міської ради       Л.В. Цапенко 


