
Додаток 5
до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про бюджет Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади 
на 2019 рік" від 21 грудня 2018 року №521 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн.

Код програмної 
класифікації  видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної  

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації  

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної  документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності  
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради 2.550.000,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради 2.550.000,00

0210100 0100 Державне управління 500.000,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності  
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Капітальні видатки 500.000,00

0211000 1000 Освіта 350.000,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 100.000,00

0211020 1020 0921

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

колегіумами

Капітальні видатки 200.000,00

0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти Капітальні видатки 50.000,00

0214000 4000 Культура і мистецтво 100.000,00

0214060 4060 0828
Забезпечення  діяльності  палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
Капітальні видатки 100.000,00
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0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 850.000,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду Капітальні видатки 500.000,00

0216017 6017 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 
об`єктів житлово-комунального господарства

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 300.000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 50.000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 750.000,00

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

Генеральний план міста Гребінка Полтавської  
області 750.000,00

Всього 2.550.000,00

Міський голова В.І. Колісніченко
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