Додаток 5
до рішення 10 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання
"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної
громади на 2018 рік" від 17 серпня 2018 року № 330

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 1
грн.

Код програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевих бюджетів2

Код
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника,
відповідального виконавця, бюджетної програми або
Назва об’єктів відповідно до проектнонапряму видатків
кошторисної документації тощо
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

0200000

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

0210000

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

Загальний
обсяг
фінансування
будівництва

Відсоток
завершеності
будівництва
об'єктів на
майбутні роки

Всього видатків
на завершення
будівництва
об’єктів на
майбутні роки

Разом видатків на
поточний рік

3 439 665,00
3 439 665,00
143 572,00

1000

Освіта

0211020

1020

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим
садком, інтернатом при школі), спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

0215000

5000

Фізична культура і спорт

20 000,00

0215040

5040

Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

20 000,00

0215041

5041

Утримання та фінансова підтримка спортивних
споруд

0216000

6000

Житлово-комунальне господарство

0216010

6010

Утримання та ефективна експлуатація об`єктів житловокомунального господарства

0216011

6011

Експлуатація та технічне обслуговування житлового
фонду

0217000

7000

Економічна діяльність

0217320

7320

Будівництво об`єктів соціально-культурного призначення

7325

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної
культури і спорту

0211000

Капітальні видатки

0217325

Капітальні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)

143 572,00

20 000,00

-150 000,00
-150 000,00

Капітальні видатки

-150 000,00
3 426 093,00
2 190,00

Будівництво спортивного майданчика по
вулиці Героїв України, 2Б в м.Гребінка,
Полтавської області

2 190,00

1

0217360

7360

3 423 903,00

Виконання інвестиційних проектів

Капітальні видатки

3 413 132,15
4 348,85

Будівництво (влаштування)
водопровідної мережі по вул. Патріотів
та Коцюбинського у м. Гребінка
Полтавської області

4 330,74

Будівництво (влаштування)
водопровідної мережі по вул. Квіткова у
м. Гребінка Полтавської області

0217363

7363

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій

2 282,26

Будівництво (влаштування)
водопровідної мережі по вул. Горького у
м. Гребінка Полтавської області

419 246,00

Технічне переоснащення внутрішньої
системи опалення будівлі Мар'янівської
ЗОШ I-Ш ступенів по вул.Миру, 34-а, в
с.Мар'янівка Гребінківського району
Полтавської області, в тому числі
виготовлення проектно-кошторисної
документації

-419 437,00

Реконструкція вуличного освітлення по
вул.Городищенській, Історичній, провул.
Пирятинському в м.Гребінка
Полтавської області, с. Мар'янівка

3 439 665,00

Всього

Секретар міської ради

Л.В. Цапенко

2

