
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
5 493 067,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради
5 493 067,00

02110000 0100 Освіта 176 211,00

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 177 211,00

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 49 000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство -183 144,00

0216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду
Капітальні видатки -100 000,00

0216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 

об`єктів житлово-комунального господарства

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
-10 000,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
-23 144,00

Капітальні видатки -50 000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 5 500 000,00

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Капітальні видатки 5 500 000,00

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

20 427,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

20 427,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти
20 427,00

Додаток 5  

до рішення 23 сесії Гребінківської міської ради         7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 23.07.2019 року №782

Зміни розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
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3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів

20 427,00

Всього 5 513 494,00

Міський голова В.І. Колісніченко
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