
грн.

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради
2907500,00 324500,00 2583000,00 2583000,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради
2907500,00 324500,00 2583000,00 2583000,00

0211000 1000 Освіта 34500,00 6500,00 28000,00 28000,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №514, 

зі змінами

34500,00 6500,00 28000,00 28000,00

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -89325,00 -89325,00 0,00 0,00

0213131 3131 1040

Здійснення заходів та реалізація проектів на 

виконання Державної цільової соціальної 

програми `Молодь України`

Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2018-2020 роки

Рішення 5 сесії 

міської ради 7 

скликання від

02.03.2018р. №162, 

зі змінами

-89325,00 -89325,00 0,00 0,00

0214000 4000 Культура i мистецтво 89325,00 89325,00 0,00 0,00

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №519, 

зі змінами

89325,00 89325,00 0,00 0,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 705010,00 605000,00 100010,00 100010,00

0216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального господарства 

Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-

комунального господарства Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №505, 

зі змінами

-95000,00 100000,00 -195000,00 -195000,00

Програма покращення благоустрою Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №507, 

зі змінами

530010,00 485000,00 45010,00 45010,00

Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-

комунального господарства Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №505, 

зі змінами

195000,00 0,00 195000,00 195000,00

0216030

Найменування місцевої/регіональної програми

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Додаток 6 

до рішення 21сесії Гребінківської міської ради         7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік " від 20.06.2019 року №736

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний фонд
Усього

  

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів
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0216040 6082 0610
Придбання житла для окремих категорій 

населення відповідно до законодавства

Програму Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади щодо забезпечення житлом 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа на 2018 - 2020 роки

Рішення 10 сесії 

міської ради 7 

скликання від

17.08.2018р. №331, 

зі змінами

75000,00 20000,00 55000,00 55000,00

0217000 7000 Економічна діяльність
2454990,00 0,00 2454990,00 2454990,00

0217362 7362 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

формування інфраструктури об`єднаних 

територіальних громад

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №514, 

зі змінами -45010,00 0,00 -45010,00 -45010,00

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №514, 

зі змінами

2500000,00 0,00 2500000,00 2500000,00

0218000 8000 Інша діяльність -287000,00 -287000,00 0,00 0,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони
Програма “Територіальна оборона” Гребінківської 

міської ОТГ на 2018-2020 роки” 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №520

-287000,00 -287000,00 0,00 0,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
110000,00 110000,00 0,00 0,00

3719000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
110000,00 110000,00 0,00 0,00

3719770 9000 Міжбюджетні трансферти 110000,00 110000,00 0,00 0,00

Програму Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Гребінківський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» та покращення надання населенню 

медичних послуг на 2019 рік

Рішення 18 сесії 

міської ради 7 

скликання від 

14.03.2019 року 

№626, зі змінами

100000,00 100000,00 0,00 0,00

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №514, 

зі змінами

10000,00 10000,00 0,00 0,00

Всього 3017500,00 434500,00 2583000,00 2583000,00

Секретар міської ради                                                                                                                                                              Л.В. Цапенко

Інші субвенції з місцевого бюджету018097703719770
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