
(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 190 000.00

0210000 190 000.00

0217000 7000 190 000.00

0217300 7300 190 000.00

0217330 7330 0443 190 000.00

Виготовлення ПКД «Будівництво водопровідної 

мережі для підключення артезіанської 

свердловини по вул.Молодіжна, 52 Г до мережі 

централізованого постачання та приєднання до 

електричних мереж у м. Гребінка Лубенського 

району Полтавської області», у т.ч. проведення 

експертизи проектно-кошторисної документації

2021 - 2021 0.00 190 000.00 100.00

0600000 -390 003.00

0610000 -390 003.00

0611000 1000 -390 003.00

0611181 1181 0990 -39 000.00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 -39 000.00

0611182 1182 0990 -351 003.00

Капітальні видатки 2021 - 2021 0.00 -351 003.00

Х Х Х X X X -200 003.00 X

Будівництво та регіональний розвиток

0.00

Виконання заходів, спрямованих на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам

0.00

ОСВІТА

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

Додаток №5

рішення одинадцятої сесії Гребінківської міської ради 

VIII скликання

 "Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 липня 2021 року №754

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

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

Виконавчий комітет Гребінківської міської ради

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міський голова Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

Будівництво інших об`єктів комунальної власності

190 000.00

УСЬОГО X

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради

Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради


