
грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на  2019 рік 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. 

№503, зі змінами

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

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
30427,00 30427,00 0,00 0,00

3719000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
30427,00 30427,00 0,00 0,00

3719770 9000 Міжбюджетні трансферти 30427,00 30427,00 0,00 0,00

Програма соціального захисту окремих 

незахищених категорій населення Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на  2019 рік 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. 

№503, зі змінами

10000,00 10000,00 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

20427,00 20427,00 0,00 0,00

Всього 20427,00 20427,00 0,00 0,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Секретар міської ради                                                                                                                                                              Л.В. Цапенко

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 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Додаток 6 

до рішення 22 (позачергової) сесії Гребінківської 

міської ради         7 скликання "Про внесення змін 

до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 

27.06.2019 року №768

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

1


