
Додаток 6 
до рішення  11  сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання  

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської  міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 вересня 

2018 року №392 

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться  за рахунок коштів
бюджету міської об'єднаної територіальної  громади у 2018 році

грн.

Код програмної 
класифікації  
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 
бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом загальний та 
спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради -41.252 -91.000 -132.252

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради -41.252 -91.000 -132.252

0210100 0100 Державне управління -63.920 0 -63.920

0210180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік -72.000 0 -72.000

Програма роботи з обдарованою молоддю на 2018 рік 8.080 0 8.080

0211000 1000 Освіта -96.700 0 -96.700

0211010 1010 Надання дошкільної освіти Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік -140.000 0 -140.000

0211160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 43.300 0 43.300

0211162 1162 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма роботи з обдарованою  молоддю на 2018 рік 43.300 0 43.300

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 25.500 0 25.500

0213140 3140
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи)

Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік -108.089 0 -108.089

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки 108.089 0 108.089

0213240 3240 Інші заклади та заходи 25.500 0 25.500

0213242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Програма соціального захисту окремих  незахищених  

категорій  населення Гребінківської об'єднаної 
територіальної громади на  2018 рік 

25.500 0 25.500

0214000 4000 Культура i мистецтво 72.000 0 72.000

0214080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 72.000 0 72.000
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0214082 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 72.000 0 72.000

0215000 5000 Фiзична культура i спорт -43.805 0 -43.805

0215040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -43.805 0 -43.805

0215041 5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних  споруд Програма розвитку та популяризації  настільного тенісу  на 
2018 рік -43.805 0 -43.805

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 65.673 -91.000 -25.327

0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального  
господарства 0 0 0

0216011 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма покращення благоустрою Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 0 -220.000 -220.000

Програма проведення капітального ремонту житлового 
фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 

2018 рік
0 220.000 220.000

0216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів

Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2017р.-2020 р. 163.070 0 163.070

Програма покращення благоустрою Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік -97.397 -91.000 -188.397

3700000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської  міської ради 40.000 0 40.000

3710000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської  міської ради 40.000 0 40.000

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 40.000 0 40.000

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 30.000 0 30.000

Програма соціального захисту окремих незахищених 
категорій населення Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на  2018 рік 
10.000 0 10.000

Всього -1.252 -91.000 -92.252

Секретар міської ради                                                                                                                     Л.В. Цапенко
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