
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
15 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21 грудня 2018 року №521

Про бюджет Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади
на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України,
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради та висновки
постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2019 рік:

- доходи бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі
102 942 814 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської
об’єднаної територіальної громади в сумі 101 989 464 гривень та доходи
спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в
сумі 953 350 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету міської об’єднаної територіальної громади у сумі
102 942 814 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської
об’єднаної територіальної громади в сумі 99 439 464 гривень та видатки
спеціального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади в
сумі 3 503 350 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом бюджету міської об’єднаної
територіальної громади у сумі 2 550 000 гривень згідно з додатком 2 до цього
рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міської об’єднаної
територіальної громади у сумі 2 550 000 гривень згідно з додатком 2 до цього
рішення;



- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міської об’єднаної
територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,5 відсотків
видатків загального фонду бюджету міської об’єднаної територіальної
громади, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету міської об’єднаної територіальної громади у
розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального
фонду бюджету міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим
пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3
до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4
до цього рішення.

Дозволити міському голові своїм розпорядженням здійснювати
розподіл та перерозподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного
бюджету місцевим бюджетам та з інших місцевих бюджетів за погодженням
з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, у період між сесіями
міської ради, з наступним внесенням змін до рішення про бюджет міської
об’єднаної територіальної громади.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на
здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно
з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міської об’єднаної
територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі
20 547 769 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської об’єднаної
територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного
кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034, 1036
Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та
частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України),

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;



7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691
Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10
частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду
бюджету міської об’єднаної територіальної громади згідно з відповідними
пунктами частини першої статті 691, частини першої статті 71 Бюджетного
кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених
відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною
другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу
України захищеними видатками бюджету міської об’єднаної територіальної
громади видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
оплата енергосервісу.

10. Дозволити начальнику фінансового відділу виконавчого комітету
міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на
конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської
об’єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням
таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16
Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати
право фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської
об’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених
видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.



12. Головним розпорядникам коштів бюджету міської об’єднаної
територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу
України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня
набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених
їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних
коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному
процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі
до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до
законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про
бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення
щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,
встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за
енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну
та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та
послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання
договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених
обґрунтованих лімітів споживання.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною
програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету
фінансовий відділ виконавчого комітету міської ради за обґрунтованим
поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних
асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі
економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головного
розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків в межах їх



загального обсягу за бюджетними програмами, а також збільшення видатків
розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та
спеціальним фондами бюджету), здійснюється за розпорядженням міського
голови погодженим з постійною комісією міської ради з питань планування,
фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та
підприємництва, з наступним внесенням змін до рішення про бюджет міської
об’єднаної територіальної громади.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

15. Додатки 1- 6 до цього рішення вважати його невід’ємною частиною.

16. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу
України фінансовому відділу виконавчого комітету міської ради
оприлюднити рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в газеті
“Гребінчин край”.

17. Організацію виконання даного рішення покласти на фінансовий
відділ виконавчого комітету міської ради (Бондаренко Н.Б.), контроль за
виконанням - на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету,
соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва
(Бондарь І.М.).

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток 1
до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " 
від 21 грудня 2018 року №521

ДОХОДИ
бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  73441400,00 73313400,00 128000,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

50660000,00 50660000,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 50500000,00 50500000,00 0,00 0,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

47960000,00 47960000,00 0,00 0,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших 
виплат, одержаних військовослужбовцями та 
особами рядового і начальницького складу, 
що сплачується податковими агентами

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

1280000,00 1280000,00 0,00 0,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

260000,00 260000,00 0,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  160000,00 160000,00 0,00 0,00

11020200
Податок на прибуток підприємств та 
фінансових установ комунальної власності 

160000,00 160000,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  4250000,00 4250000,00 0,00 0,00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)

700000,00 700000,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 700000,00 700000,00 0,00 0,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції) 

2850000,00 2850000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 2850000,00 2850000,00 0,00 0,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

700000,00 700000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 18403400,00 18403400,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 13762200,00 13762200,00 0,00 0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості

5200,00 5200,00 0,00 0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості

16500,00 16500,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості

91000,00 91000,00 0,00 0,00



18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості

747600,00 747600,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  9180000,00 9180000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2866900,00 2866900,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  285000,00 285000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  570000,00 570000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок  4641200,00 4641200,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 305000,00 305000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 3120000,00 3120000,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських  
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків

1216200,00 1216200,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 128000,00 0,00 128000,00 0,00
19010000 Екологічний податок 128000,00 0,00 128000,00 0,00

19010100
Надходження від викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами забруднення 

14000,00 0,00 14000,00 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих 
речовин безпосередньо у водні об`єкти 

14000,00 0,00 14000,00 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

100000,00 0,00 100000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  1366850,00 541500,00 825350,00 0,00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 
діяльності  

1500,00 1500,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження  1500,00 1500,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1500,00 1500,00 0,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

540000,00 540000,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500000,00 500000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних 

послуг
500000,00 500000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  40000,00 40000,00 0,00 0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину 
і дарування  

35000,00 35000,00 0,00 0,00

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  

5000,00 5000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  825350,00 0,00 825350,00 0,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

825350,00 0,00 825350,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 

750350,00 0,00 750350,00 0,00

25010200
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності 

30000,00 0,00 30000,00 0,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  45000,00 0,00 45000,00 0,00
Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів)

74808250,00 73854900,00 953350,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  28134564,00 28134564,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління  28134564,00 28134564,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам

23790600,00 23790600,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

21668700,00 21668700,00 0,00 0,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

2121900,00 2121900,00 0,00 0,00



41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

3072600,00 3072600,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

3072600,00 3072600,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

1271364,00 1271364,00 0,00 0,00

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок 
коштів освітньої субвенції

1040757,00 1040757,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

120594,00 120594,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 110013,00 110013,00 0,00 0,00
X Разом доходів 102942814,00 101989464,00 953350,00 0,00

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток 2
до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 
скликання "Про бюджет Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " 
від 21 грудня 2018 року №521

ФІНАНСУВАННЯ
бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

(грн)

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

X Загальне фінансування 0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

Фінансування за типом боргового зобов'язання

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

X Загальне фінансування 0,00 -2550000,00 2550000,00 2550000,00

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток 3

до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання         
"Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік " від 21 грудня 2018 року №521

РОЗПОДІЛ
видатків бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

(грн.)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Типової 

програмно
ї 

класифіка
ції 

видатків та 
кредитува

Код 
Функціона

льної 
класифіка

ції 
видатків та 
кредитува

ння 

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми/ підпрограми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
усього

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвиткуоплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 84082248,00 84082248,00 50656062,00 7079800,00 0,00 3503350,00 2550000,00 953350,00 205200,00 0,00 2550000,00 87585598,00
0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 84082248,00 84082248,00 50656062,00 7079800,00 0,00 3503350,00 2550000,00 953350,00 205200,00 0,00 2550000,00 87585598,00
0210100 0100 Державне управління 18587984,00 18587984,00 13658000,00 285100,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 19087984,00

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

17744984,00 17744984,00 13658000,00 285100,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 18244984,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 843000,00 843000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843000,00

0211000 1000 Освіта 51056071,00 51056071,00 33639462,00 4388320,00 0,00 1145350,00 350000,00 795350,00 205200,00 0,00 350000,00 52201421,00
0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 10773620,00 10773620,00 5950700,00 1060220,00 0,00 600000,00 100000,00 500000,00 0,00 0,00 100000,00 11373620,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 
колегіумами

33496494,00 33496494,00 23050982,00 3030100,00 0,00 245000,00 200000,00 45000,00 0,00 0,00 200000,00 33741494,00

0211090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

1375400,00 1375400,00 807800,00 149700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1375400,00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного 
виховання (музичними, художніми, 
хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

2751800,00 2751800,00 2064900,00 119000,00 0,00 250350,00 0,00 250350,00 205200,00 0,00 0,00 3002150,00

0211150 1150 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних 
закладів

1293600,00 1293600,00 912000,00 15900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1293600,00

0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

1165157,00 1165157,00 853080,00 13400,00 0,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 1215157,00
0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00
0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1440013,00 1440013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1440013,00

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)

410013,00 410013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410013,00

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

630000,00 630000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630000,00

0214000 4000 Культура і мистецтво 4165980,00 4165980,00 2431300,00 515480,00 0,00 130000,00 100000,00 30000,00 0,00 0,00 100000,00 4295980,00
0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1212500,00 1212500,00 883300,00 70800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212500,00
0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 111580,00 111580,00 78000,00 14380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111580,00

0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

2444900,00 2444900,00 1470000,00 430300,00 0,00 130000,00 100000,00 30000,00 0,00 0,00 100000,00 2574900,00

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 397000,00 397000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397000,00
0215000 5000 Фізична культура і спорт 3982400,00 3982400,00 927300,00 1249100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3982400,00

0215011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту

340000,00 340000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340000,00

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2672400,00 2672400,00 927300,00 1249100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2672400,00

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних 
споруд

970000,00 970000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970000,00
0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 3749800,00 3749800,00 0,00 641800,00 0,00 850000,00 850000,00 0,00 0,00 0,00 850000,00 4599800,00



0216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 
фонду

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 500000,00

0216017 6017 0620
Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів 
житлово-комунального господарства

900000,00 900000,00 0,00 0,00 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 1200000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2849800,00 2849800,00 0,00 641800,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 2899800,00
0217000 7000 Економічна діяльність 1100000,00 1100000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 1850000,00
0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80000,00

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 750000,00 0,00 0,00 0,00 750000,00 750000,00

0217461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування

20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00

0218000 8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 0,00 128000,00 0,00 0,00 0,00 128000,00

0218311 8311 0511
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128000,00 0,00 128000,00 0,00 0,00 0,00 128000,00

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 
Гребінківської міської ради

15357216,00 15257216,00 1450000,00 29660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15357216,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 
Гребінківської міської ради

15357216,00 15257216,00 1450000,00 29660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15357216,00

3710100 0100 Державне управління 1920160,00 1920160,00 1450000,00 29660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920160,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 
територіальних громадах

1920160,00 1920160,00 1450000,00 29660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1920160,00

3718000 8000 Інша діяльність 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3718700 8700 0133 Резервний фонд 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 13337056,00 13337056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13337056,00
3719110 9110 0180 Реверсна дотація 5175900,00 5175900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5175900,00

3719130 9130 0180

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 
рахунок відповідної додаткової дотації з державного 
бюджету

592000,00 592000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592000,00

3719410 9410 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров`я за 
рахунок коштів медичної субвенції

2121900,00 2121900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2121900,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 5447256,00 5447256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5447256,00
X X X Усього 99439464,00 97639464,00 52106062,00 7109460,00 0,00 3503350,00 2550000,00 953350,00 205200,00 0,00 2550000,00 102942814,00

Міський голова В.І. Колісніченко



Додаток 4
до рішення 15 сесії Гребінківської міської 
ради 7 скликання "Про бюджет 
Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної  громади на 2019 рік "              
від 21 грудня 2018 року №521

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ на 2019 рік
грн.

Код

Найменування  
бюджету - 

одержувача/надав
ача 

міжбюджетного 
трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

УСЬОГО
Реверсна 
дотація

Трансферти іншим бюджетам

УСЬОГО

Дотація з 
місцевого 
бюджету 

іншим 
бюджетам 

Субвенції з місцевого 
бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення 
програм у галузі освіти за 

рахунок субвенцій з 
державного бюджету

Субвенції з 
місцевого бюджету 
іншим місцевим 
бюджетам на 
здійснення 
програм та заходів 
за рахунок коштів 
місцевих бюджетів 

Дотація з місцевого бюджету іншим 
бюджетам 

Субвенції з 
місцевого 

бюджету іншим 
місцевим 

бюджетам на 
здійснення 
програм та 

заходів у галузі 
охорони 

здоров'я за 
рахунок 

субвенцій з 
державного 

бюджету

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

дотація на загального фонду на:
загального фонду 

на:
дотація на

загального 
фонду на:

загального фонду на:

здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету 
видатків з 
утримання 

закладів 
освіти та 
охорони 
здоров`я 

здійснення 
переданих 
видатків у 

сфері освіти 
за рахунок 

коштів 
освітньої 
субвенції: 

видатки на  
інклюзивно-

ресурсні 
центри

надання 
державної 
підтримки 
особам з 

особливими 
освітніми 

потребами за 
рахунок 

відповідної 
субвенції з 

державного 
бюджету: 
видатки 

споживання

відшкодування 
частини вартості 
путівки дитячим 
закладам 
оздоровлення та 
відпочинку за 
надані послуги з 
оздоровлення та 
відпочинку дітей, 
які виховуються  в 
сім'ях з дітьми 

 здійснення 
переданих з 
державного 

бюджету видатків з 
утримання закладів 

освіти та охорони 
здоров`я за рахунок 

відповідної 
додаткової дотації з 

державного 
бюджету 

(Гребінківській 
центральній 

районній лікарні на 
надання медичних 

послуг жителям 
об'єднаної 

територіальної 
громади (оплата 

комунальних послуг 

 здійснення 
переданих з 

державного бюджету 
видатків з утримання 

закладів освіти та 
охорони здоров`я за 
рахунок відповідної 
додаткової дотації з 

державного бюджету 
(КНП Гребінківський 

центр ПМСД на 
надання первинної 
медичної допомоги 
жителям об'єднаної 

територіальної 
громади (оплата 

комунальних послуг 
та енергоносіїв)

здійснення 
переданих 

видатків у сфері 
охорони 

здоров`я за 
рахунок коштів 

медичної 
субвенції 

утримання 
Гребінківсь

кого 
територіаль
ного центру 
соціального 
обслуговув

ання 
населення 
(надання 

соціальних 
послуг)

виплату 
компенсації 

фізичним 
особам, які 

надають 
послуги серед 

населення 
Управлінням  
соціального 

захисту 
населення

надання 
медичних 

послуг жителям 
об'єднаної 

територіальної 
громади 

Гребінківською 
центральною 

районною 
лікарнею

надання 
первинної 
медичної 
допомоги 
жителям 

об'єднаної 
територіальної 
громади  КНП 
Гребінківський 

центр ПМСД  
(медикаменти 

та 
перев'язувальні 

матеріали, 
оплата 

комунальних 
послуг та 

енергоносіїв, 
виплата пенсій і 

допомоги)

утримання 
Трудового 

архіву

41040200 41051000 41051200 41053900 3719110 3719130 3719130 3719410 3719770 3719770 3719770 3719770 3719770

99000000000
Державний 
бюджет 5175900 5175900

16100000000

Обласний бюджет 
Полтавської 
області 3072600 1040757 120594 110013 4343964

16304200000

Районний бюджет 
Гребінківського 
району 331000 261000 2121900 2945000 66000 1571400 775800 89056 8161156
УСЬОГО 3072600 1040757 120594 110013 4343964 5175900 331000 261000 2121900 2945000 66000 1571400 775800 89056 13337056

Міський голова В. І. Колісніченко



Додаток 5
до рішення 15 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про бюджет Гребінківської  міської об'єднаної територіальної  громади 
на 2019 рік" від 21 грудня 2018 року №521 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн.

Код програмної 
класифікації  видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної  

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн
ої класифікації  

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми 
згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-
кошторисної  документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна 
вартість об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 
готовності  
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради 2.550.000,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради 2.550.000,00

0210100 0100 Державне управління 500.000,00

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 500.000,00

0211000 1000 Освіта 350.000,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 100.000,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми  навчальними закладами ( в т. ч. 
школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

Капітальні видатки 200.000,00

0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти Капітальні видатки 50.000,00

0214000 4000 Культура і мистецтво 100.000,00

0214060 4060 0828
Забезпечення  діяльності  палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів
Капітальні видатки 100.000,00

1



0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 850.000,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду Капітальні видатки 500.000,00

0216017 6017 0620 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією 
об`єктів житлово-комунального господарства

Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 300.000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 50.000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 750.000,00

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної  документації)

Генеральний план міста Гребінка Полтавської  
області 750.000,00

Всього 2.550.000,00

Міський голова В.І. Колісніченко
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Додаток 6 
до рішення  15  сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  

"Про бюджет Гребінківської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2019 рік"                                                                                        

від 21 грудня 2018 року  №521

Розподіл витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
грн.

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього
 Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет 
розвитку

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 12386613,00 9708613,00 2678000,00 2550000,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 12386613,00 9708613,00 2678000,00 2550000,00

0210100 0100 Державне управління 1352000,00 852000,00 500000,00 500000,00

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

Програма капітального ремонту приміщення 
Гребінківської міської ради для забезпечення 

функціонування Центру надання адміністративних послуг 
на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №512

500000,00 0,00 500000,00 500000,00

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 р

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

9000,00 9000,00 0,00 0,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма "Територіальна оборона"  Гребінківської 
міської ОТГ на 2018-2020 роки

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №520

668000,00 668000,00 0,00 0,00

Програма роботи з обдарованою молоддю на  території 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 

рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №500

25000,00 25000,00 0,00 0,00

Програма інформаційного забезпечення діяльності 
міської ради на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №494

150000,00 150000,00 0,00 0,00

0211000 1000 Освіта 1111600,00 761600,00 350000,00 350000,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

100000,00 0,00 100000,00 100000,00

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

17400,00 17400,00 0,00 0,00

0211020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

200000,00 0,00 200000,00 200000,00

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 
роки

Рішення 5 сесії міської 
ради 7 скликання від

18.05.2016р., зі змінами
249800,00 249800,00 0,00 0,00

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

33000,00 33000,00 0,00 0,00

1



0211020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма реалізації Концепції допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання молоді Гребінківської 
міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 

роки

Рішення 5 сесії міської 
ради 7 скликання від
02.03.2018р. №162, зі 

змінами

250000,00 250000,00 0,00 0,00

0211090 1090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

7200,00 7200,00 0,00 0,00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

4200,00 4200,00 0,00 0,00

0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  
2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

50000,00 0,00 50000,00 50000,00

0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти
Програма роботи з обдарованою молоддю на  території 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 
рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №500

200000,00 200000,00 0,00 0,00

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1440013,00 1440013,00 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
410013,00 410013,00 0,00 0,00

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт
Програма організації оплачувальних громадських робіт 
на  території Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №499

400000,00 400000,00 0,00 0,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту окремих незахищених 
категорій населення Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на  2019 рік 

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №503

500000,00 500000,00 0,00 0,00

Програми соціального захисту воїнів- інтернаціоналістів, 
які приймали участь у військових конфліктах за межами 

України на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №501

20000,00 20000,00 0,00 0,00

Програма підтримки військовослужбовців, учасників 
антитерористичної операції, учасників операції 
Об'єднаних Сил та членів їх сімей мешканців 

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2019 
рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №502

110000,00 110000,00 0,00 0,00

0214000 4000 Культура i мистецтво 595200,00 495200,00 100000,00 100000,00

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма сприяння організації цивільного захисту 

населення у Гребінківській міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

1200,00 1200,00 0,00 0,00

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 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №519

185000,00 85000,00 100000,00 100000,00

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №517

12000,00 12000,00 0,00 0,00

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

80500,00 80500,00 0,00 0,00

Програма розвитку культури Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №519

316500,00 316500,00 0,00 0,00
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0215000 5000 Фiзична культура i спорт 1310000,00 1310000,00 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 об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №498

10000,00 10000,00 0,00 0,00

Програма розвитку футболу  на території Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади  на 2019 рік 

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №497

330000,00 330000,00 0,00 0,00

0215041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма розвитку футболу  на території Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади  на 2019 рік 

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №497

80000,00 80000,00 0,00 0,00

Програма сприяння та розвитку фізичної культури і 
спорту на  території Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №498

860000,00 860000,00 0,00 0,00

Програма розвитку хокею на території Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №495

30000,00 30000,00 0,00 0,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 4599800,00 3749800,00 850000,00 850000,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма проведення капітального ремонту житлового 

фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №513

500000,00 0,00 500000,00 500000,00

0216017 6017 0620 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-
комунального господарства 

Програма сприяння діяльності та розвитку житлово-
комунального господарства на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №505

1200000,00 900000,00 300000,00 300000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма покращення благоустрою Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №507

2221800,00 2221800,00 0,00 0,00

Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії міської 
ради 7 скликання від

29.11.2016р., зі змінами
400000,00 400000,00 0,00 0,00

Програма забезпечення багатоквартирних жилих 
будинків Гребінківської об'єднаної територіальної 

громадии засобами обліку теплової енергії на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №506

278000,00 228000,00 50000,00 50000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 1850000,00 1100000,00 750000,00 750000,00

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  
2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

80000,00 80000,00 0,00 0,00

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма розроблення містобудівної документації міста 
Гребінка на  2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №515

750000,00 0,00 750000,00 750000,00

0217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

1000000,00 1000000,00 0,00 0,00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  
2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

20000,00 20000,00 0,00 0,00

0218000 8000 Інша діяльність 128000,00 0,00 128000,00 0,00

0218311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
Програма охорони навколишнього природного 

середовища  Гребінківської об'єднаної територіальної 
громади на  2019-2020 роки

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №518

128000,00 0,00 128000,00 0,00

3700000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської 
ради 8161156,00 8161156,00 0,00 0,00
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3710000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської 
ради 8161156,00 8161156,00 0,00 0,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 8161156,00 8161156,00 0,00 0,00

3719130 9130 0180
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

592000,00 592000,00 0,00 0,00

3719410 9410 0180 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

2121900,00 2121900,00 0,00 0,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514

5292200,00 5292200,00 0,00 0,00

Програма підтримки та розвитку трудового архіву 
Гребінківського району на 2019 рік (делегування частини 

повноважень)

Рішення 14 сесії міської 
ради 7 скликання від

27.11.2018р.№451
89056,00 89056,00 0,00 0,00

Програма соціального захисту окремих незахищених 
категорій населення Гребінківської об'єднаної 

територіальної громади на  2019 рік 

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №503

66000,00 66000,00 0,00 0,00

Всього 20547769,00 17869769,00 2678000,00 2550000,00

Міський голова                                                                                                                                                               В.І. Колісніченко
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