
(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 об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

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 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 5 6 8 9 10

0200000 -445000.00

0210000 -445000.00

0216000 6000 -300000.00

0216030 6030 0620 -300000.00

Реконструкція рекреаційної зони озеленених 

територій загального користування по вул. 

Городищенська в м. Гребінка Полтавської області 2021 - 2021 0.00 -300000.00 0

0217000 7000 -145000.00

0217300 7300 -145000.00

0217350 7350 0443 -145000.00

Генеральний план міста Гребінка Полтавської області
2021 - 2021 0.00 -145000.00 3

3700000
420000.00

3710000
420000.00

9000 420000.00

3719700 9700

420000.00

3719770 9770 0180 420000.00

Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів 2021 - 2021 0.00 420000.00 100

Х Х Х X X X -25000.00 X

Додаток №4

рішення дев'ятої сесії Гребінківської міської ради VIII скликання

 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської територіальної 

громади на 2021 рік" 

від 25 травня 2021 року №484

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році

16521000000

(код бюджету)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

будівництва, 

гривень

4 7

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Інші субвенції з місцевого бюджету

0.00

УСЬОГО X

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Організація благоустрою населених пунктів

300 000.00

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок 

коштів місцевих бюджетів

150 000.00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво та регіональний розвиток

Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)


