
Додаток 5
до рішення 17 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2019 рік" від 18.02.2019 року №611 

Зміни розподілу 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 5.163.124,39

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської 
ради 5.163.124,39

0210100 0100 Державне управління 300.000,00

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 300.000,00

0211000 1000 Освіта 71.000,00

0211090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми Капітальні видатки 50.000,00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки 21.000,00

0214000 4000 Культура і мистецтво 114.000,00

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

клубних закладів
Капітальні видатки 114.000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 90.000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 90.000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 4.588.124,39

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Капітальні видатки 3.496.629,39

Будівництво (влаштування) водопровідної мережі по вул. Квіткова у м. 
Гребінка Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації
30.300,00
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0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської 
гімназії за адресою: вул. Магістральна, буд. 118, м. Гребінка 

Гребінківського району Полтавської області, у тому числі 
виготовлення проектно-кошторисної документації

342.089,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного 
закладу Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (старе 

приміщення) за адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка 
Гребінківського районуПолтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

344.440,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного 
закладу Гребінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (нове 

приміщення) за адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м. Гребінка 
Гребінківського району Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації

340.294,00

Реконструкція внутрішніх електромереж закладу дошкільної освіти 
“Веселка” з використанням новітніх технологій енергозбереження 

(сонячних панелей) за адресою: вул. Є.Гребінки, ½, м. Гребінка 
Полтавської області, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації

34.372,00

Всього 5.163.124,39

Міський голова В.І. Колісніченко
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