
 

 

 

            

 

          

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 (позачергова) СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ  

 

РІШЕННЯ 

 

27 червня 2019 року         №768 

 

Про внесення змін до бюджету  

Гребінківської міської об’єднаної  

територіальної громади на 2019 рік 

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статтей 23, 78 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого комітету міської ради, 

Гребінківська міська рада 

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни до рішення 15 сесії 7 скликання від 21 грудня 2018 року 

№521 “Про бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік” згідно додатків 3,4,6. 

2. Передати в 2019 році офіційні трансферти з бюджету Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади до бюджетів: 

Полтавського обласного бюджету в сумі 20427 грн. 

Районного бюджету Гребінківського району в сумі 10000 грн.  

3. Організацію виконання цього 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.).  

Додатки 3,4,6 до цього рішення є невід’ємною його частиною. 

 

 

Секретар міської ради       Л.В. Цапенко 



отг м. Гребiнка Додаток 3

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000

Виконавчі органи місцевих рад, Рада 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

державна адміністрація (обласні державні 

адміністрації, Київська, Севастопольська 

міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації (управління, 

відділи)

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

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
10000,00 10000,00 -16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
10000,00 10000,00 -16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10000,00

3710100 0100 Державне управління -20427,00 -20427,00 -16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20427,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах

-20427,00 -20427,00 -16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20427,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 30427,00 30427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30427,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 30427,00 30427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30427,00

X X X Усього 0,00 0,00 -16700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Секретар міської ради Л.В. Цапенко

видатки 

розвитку

РАЗОМ

до рішення 22 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради         

7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 

27.06.2019 року №768

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ

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

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

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

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них



Додаток 4

грн.

загальног

о фонду 

на:

спеціальн

ого фонду 

на:

спеціал

ьного 

фонду 

на:

спеціаль

ного 

фонду 

на:

 для оплати послуг 

зв'язку пільговим 

категоріям громадян 

Управлінням 

соціального захисту 

населення

для 

співфінансування 

на придбання 

дидактичних 

матеріалів для 

початкової школи 

для 

співфінансування 

на придбання 

комп'ютерного 

обладнання і 

відповідного 

мультимедійного 

контенту для 

початкової школи

3719770 3719770 3719770

16100000000

Обласний бюджет 

Полтавської області
10189 10238 20427

16304200000

Районний бюджет 

Гребінківського району
10000 10000

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 189 10 238 0 30427

Секретар міської ради                                                                                                                  Л.В.Цапенко

Код УСЬОГО

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2019 рік

Субвенції з місцевого 

бюджету іншим 

місцевим бюджетам 

на здійснення програм 

у галузі освіти за 

рахунок субвенцій з 

державного бюджету

загального фонду на:

до  рішення 22 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 

27.06.2019 року №768

загального фонду на:Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Реверсна 

дотація
УСЬОГО

Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на:

Дотаці

я на:

Дотація 

на:

Субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 

Субвенції з місцевого 

бюджету іншим 

місцевим бюджетам 

на здійснення 

програм та заходів за 

рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

Трансферти з інших місцевих бюджетів



грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
-10000,00 -10000,00 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, зі змінами

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

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
30427,00 30427,00 0,00 0,00

3719000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
30427,00 30427,00 0,00 0,00

3719770 9000 Міжбюджетні трансферти 30427,00 30427,00 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, зі змінами

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

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади 

на  2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. 

№514, зі змінами

20427,00 20427,00 0,00 0,00

Всього 20427,00 20427,00 0,00 0,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Секретар міської ради                                                                                                                                                              Л.В. Цапенко

Найменування місцевої/регіональної програми

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно 

з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Код 

Функціона

льної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Додаток 6 

до рішення 22 (позачергової) сесії Гребінківської 

міської ради         7 скликання "Про внесення змін 

до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 

27.06.2019 року №768

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Усього

  

Дата та номер 

документа, 

яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

1


