
(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
62064.00 204653.00 -142589.00 -142589.00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
62064.00 204653.00 -142589.00 -142589.00

0211000 1000 Освіта -25347.00 -25347.00 0.00 0.00

0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма роботи з обдарованою молоддю на  

території Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№930, зі 

змінами

52000.00 52000.00 0.00 0.00

0211170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів

Програма розвитку Інклюзивно-ресурсного 

центру Гребінківської міської ради на 2020 

рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№935

-77347.00 -77347.00 0.00 0.00

0215000 5000 Фiзична культура i спорт -10000.00 -10000.00 0.00 0.00

0215011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 

Програма сприяння та розвитку фізичної 

культури і спорту на  території Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№933

-10000.00 -10000.00 0.00 0.00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 240000.00 240000.00 0.00 0.00

0216013 6013 0620
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарства

Програма сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№916, зі 

змінами

30000.00 30000.00 0.00 0.00

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Усього

  

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Дата і номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Код 

Функціона

льної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

Додаток 6                                                                                                

до рішення 34 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " 

від 20 травня 2020 року №1157

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

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

2020 році
16521000000

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

1



Програма покращення благоустрою 

Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№914, зі 

змінами

250000.00 250000.00 0.00 0.00

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінків-ської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927 зі 

змінами

10000.00 10000.00 0.00 0.00

Програма поводження з безпритульними 

тваринами на території Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№918

-50000.00 -50000.00 0.00 0.00

0217000 7000 Економічна діяльність -142589.00 0.00 -142589.00 -142589.00

0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -142589.00 0.00 -142589.00 -142589.00

0217310 7310 0443
Будівництво об`єктів житлово-комунального 

господарства

Програма капітального ремонту житлового 

фонду Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№919

-100000.00 0.00 -100000.00 -100000.00

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№913, зі 

змінами

-42589.00 0.00 -42589.00 -42589.00

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
56000.00 56000.00 0.00 0.00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
56000.00 56000.00 0.00 0.00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 56000.00 56000.00 0.00 0.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма  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 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№937, зі 

змінами

56000.00 56000.00 0.00 0.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 118064.00 260653.00 -142589.00 -142589.00

6030 620.00 Організація благоустрою населених пунктів

Секретар міської ради                                                                                                                                                           Л.В. Цапенко

0216030
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