
(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради
3396972.50 3687542.70 -290570.20 -290570.20

0210000
Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради
3396972.50 3687542.70 -290570.20 -290570.20

0210100 0100 Державне управління -16837.00 -16837.00 0.00 0.00

0210170 0170 0131

Підвищення кваліфікації депутатів 

місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування

Програма навчання, підготовки та підвищення 

кваліфікації посадових осіб Гребінківської 

міської ради та її виконавчих органів, депутатів 

міської ради, керівних працівників підприємств, 

установ і організацій Гребінківської ОТГ на 

2020- 2022 роки

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№939, зі 

змінами

-16837.00 -16837.00 0.00 0.00

0211000 1000 Освіта -196960.00 -175960.00 -21000.00 -21000.00

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 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету

16521000000

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Додаток 6                                                                                         

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

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 

році

Найменування місцевої/регіональної 

програми
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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

60000.00 74040.00 -14040.00 -14040.00

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки

Рішення 5 сесії міської 

ради 7 скликання від

18.05.2016р., зі змінами

-200000.00 -200000.00 0.00 0.00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№929

-6960.00 0.00 -6960.00 -6960.00

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, зі 

змінами

-50000.00 -50000.00 0.00 0.00

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
-485500.00 -485500.00 0.00 0.00

0213192 3192 1030

Надання фінансової підтримки 

громадським організаціям ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких 

має соціальну спрямованість

Програма сприяння діяльності відокремленого 

підрозділу

організації ветеранів України Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік

Рішення 38 сесії міської 

ради 7 скликання від

22.09.2020р. №1273

30000.00 30000.00 0.00 0.00

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)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 

2016-2020 роки

Рішення 5 сесії міської 

ради 7 скликання від

18.05.2016р., зі змінами

-566000.00 -566000.00 0.00 0.00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

Програми підтримки породіль у Гребінківській 

міській об’єднаній територіальній громаді на 

2020 рік

Рішення 30 сесії міської 

ради 7 скликання від

30.01.2020р. №979

50500.00 50500.00 0.00 0.00

0214000 4000 Культура i мистецтво -143751.00 -134271.00 -9480.00 -9480.00

0214060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№929

-52950.00 -43470.00 -9480.00 -9480.00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, 

групами))
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0214082 4082 0829
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№929

-90801.00 -90801.00 0.00 0.00

0215000 5000 Фізична культура і спорт 90000.00 90000.00 0.00 0.00

0215041 5041 0810
Утримання та фінансова підтримка 

спортивних споруд

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

90000.00 90000.00 0.00 0.00

0216000 6000
Житлово-комунальне 

господарство
-148049.30 -264889.30 116840.00 116840.00

0216013 6013 0620

Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного 

господарства

Програма сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального го-сподарства 

Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№916, зі 

змінами

9600.00 0.00 9600.00 9600.00

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

-117649.30 -224889.30 107240.00 107240.00

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

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської 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

0217000 7000 Економічна діяльність 4298069.80 4675000.00 -376930.20 -376930.20

0217300 7300
Будівництво та регіональний 

розвиток
-376930.20 0.00 -376930.20 -376930.20

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

-376930.20 0.00 -376930.20 -376930.20

0217400 7400

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство

4675000.00 4675000.00 0.00 0.00

Організація благоустрою населених 

пунктів
0216030 6030 0620
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0217461 7461 0456

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

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

4675000.00 4675000.00 0.00 0.00

3700000

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради

799542.00 799542.00 0.00 0.00

3710000

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради

799542.00 799542.00 0.00 0.00

3710100 0100 Державне управління -146.00 -146.00 0.00 0.00

3710170 0170 0131

Підвищення кваліфікації депутатів 

місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування

Програма навчання, підготовки та підвищення 

кваліфікації посадових осіб Гребінківської 

міської ради та її виконавчих органів, депутатів 

міської ради, керівних працівників підприємств, 

установ і організацій Гребінківської ОТГ на 

2020- 2022 роки

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№939, зі 

змінами

-146.00 -146.00 0.00 0.00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 799688.00 799688.00 0.00 0.00

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету 

іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 

рахунок коштів місцевих 

бюджетів 

799688.00 799688.00 0.00 0.00

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

88000.00 88000.00 0.00 0.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
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Програма  Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Гребінківська центральна районна лікарня» та 

покращення надання населенню медичних 

послуг на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської 

ради 7 скликання від

23.12.2019р.№938 зі 

змінами

30000.00 30000.00 0.00 0.00

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

681688.00 681688.00 0.00 0.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 4196514.50 4487084.70 -290570.20 -290570.20

Секретар міської ради                                                                                                                                                              Л.В. Цапенко

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету
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