
(грн)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-404485.20

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-404485.20

0210100 0100 Державне управління -5675.00

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 -5675.00

0211000 1000 Освіта -143240.00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки -77240.00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої  освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

Капітальні видатки -14040.00

0211090 1090 0960

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Капітальні видатки -45000.00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти мистецькими 

школами
Капітальні видатки -6960.00

0214000 4000 Культура і мистецтво -9480.00

0214060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Капітальні видатки -9480.00

0215000 5000 Фізична культура і спорт 14000.00

0215031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

Капітальні видатки 14000.00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 116840.00

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
9600.00

Додаток 5  

до рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік" від  22.09.2020 року № 1277

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої,

 комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

РОЗПОДІЛ 

(код бюджету)

16521000000

1



Капітальні видатки 77240.00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)
30000.00

0217000 7000 Економічна діяльність -376930.20

0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -376930.20

Капітальний ремонт приміщення будівлі ЗДО "Струмочок" с. 

Слободо- Петрівка Гребінківської міської ради
2020 380000.00 0.00 -337598.40 11

Капітальний ремонт приміщення їдальні Гребінківської 

гімназії за адресою: вул. Магістральна, 118, м. Гребінка 

Полтавської області

2020 1004408.80 -55591.20 100

Капітальний ремонт із заміни віконних блоків

Гребінківської дитячої музичної школи, за адресою: пров. 

Піонерський, 8, м. Гребінка, Полтавської обл. (в т. ч. 

виготовлення проектно-кошторисної

документації)

2020 50000.00 50000.00 100

Влаштування (будівництво) бетонної основи для 

мультифункціонального спортивного майданчика із 

синтетичним покриттям розміром 32х18 м на території 

Гребінківської гімназії за адресою:вул. Магістральна, 118, м. 

Гребінка Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

2020 50000.00 -33740.60 33

Капітальний ремонт тротуару по провулку Піонерському та 

пішохідних доріжок у Дитячій музичній школі та закладі 

дошкільної освіти  "Теремок" у м. Гребінка Полтавської 

області, в тому

числі виготовлення проектно-кошторисної документації

2020 162564.00 -65601.00 100

Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини 

по вул. Євгена Гребінки на ділянці від будинку №2 до буд. 

№6-А

у м. Гребінка Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

2020 0.00 -305738.00 0

Капітальний ремонт приміщення будівлі ЗДО "Струмочок" с. 

Слободо- Петрівка Гребінківської міської ради
2020 380000.00 337598.40 89

Влаштування (будівництво) бетонної основи для 

мультифункціонального спортивного майданчика із 

синтетичним покриттям розміром 32х18 м на території 

Гребінківської гімназії за адресою:вул. Магістральна, 118, м. 

Гребінка Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

2020 50000.00 33740.60 67

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х -404485.20 Х

Серетар міської ради Л.В. Цапенко

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

0216030

0217363 7363 0456

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

2


