
(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
361423 436629 -75206 -75206

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
361423 436629 -75206 -75206

0210100 0100 Державне управління -98000 102000 -200000 -200000

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

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

2000 2000 0 0

Додаток 6                                                                                          

до рішення 35 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік " від 23 червня 2020 року 

№1194

(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

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 

Функціо

нальної 

класифі

кації 

видатків 

та 

кредиту

вання 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету
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Програма реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№944, зі змінами

-200000 0 -200000 -200000

Програма інформаційного забезпечення діяльності 

міської ради  та її виконавчих органів на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№921, зі  змінами

100000 100000 0 0

0211000 1000 Освіта 977349 375224 602125 602125

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої  освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

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

920349 318224 602125 602125

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

7000 7000 0 0

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, зі змінами

50000 50000 0 0

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
-153595 -153595 0 0

0213140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-

2020 роки

Рішення 5 сесії міської ради 7 

скликання від

18.05.2016р. , зі змінами

-145895 -145895 0 0

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Програма соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік 

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№922, зі змінами

-7700 -7700 0 0

0215000 5000 Фiзична культура i спорт -7000 -7000 0 0

0215031 5031 0810

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

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

-7000 -7000 0 0

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління
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0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 120000 120000 0 0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
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

120000 120000 0 0

0217000 7000 Економічна діяльність -477331 0 -477331 -477331

0217100 7100
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство
10000 0 10000 10000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

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

10000 0 10000 10000

0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -487331 0 -487331 -487331

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

110000 0 110000 110000

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Програма  розроблення містобудівної документації на  

2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№915

-597331 0 -597331 -597331

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
907700 907700 0 0

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
907700 907700 0 0

3710100 0100 Державне управління -2000 -2000 0 0

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об`єднаних територіальних громадах

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

-2000 -2000 0 0

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 909700 909700 0 0

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

909700 909700 0 0
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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

52000 52000 0 0

Програма соціального захисту окремих незахищених 

категорій населення Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на  2020 рік 

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№922, зі змінами

7700 7700 0 0

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

850000 850000 0 0

Х Х Х УСЬОГО Х Х 1269123 1344329 -75206 -75206

Міський голова                                                                                                                                                               В.І. Колісніченко

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
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