
Додаток 5
до рішення 14 сесії Гребінківської  міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік" від 27 листопада 2018 року №460 

Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

грн.

Код програмної 
класифікації  видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної  
документації  тощо

Загальний 
обсяг 

фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності   
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

 Всього видатків 
на завершення 

будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради 2.945.000,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської 
ради

2.945.000,00

0210100 0100 Державне управління
83.785,00

0210150 0150

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 83.785,00

0211000 1000 Освіта
186.885,00

0211010 1010

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

колегіумами

Капітальні видатки 186.885,00

0214000 4000 Культура і мистецтво
228.000,00

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

клубних закладів

Капітальні видатки 228.000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство
-166.670,00

0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація  об’єктів 
житлово-комунального господарства

-47.369,00

0216011 6011 Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

Капітальні видатки -246.369,00

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

Капітальні трансферти  підприємствам (установам, 
організаціям)

199.000,00

0216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів
Капітальні видатки -97.001,00
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0216040 6040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
Капітальні видатки -22.300,00

0217000 7000 Економічна діяльність
2.613.000,00

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

Капітальні видатки -328.000,00

0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів

2.941.000,00 

0217363 7363
Виконання інвестиційних  проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Капітальні видатки 1.026.272,41 

Будівництво (влаштування) водопровідної  мережі по вул. 
Патріотів та Коцюбинського у м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної  
документації

9.500,00 

Будівництво (влаштування) водопровідної  мережі по вул. 
Горького у м. Гребінка  Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної  документації

9.500,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення 
Гребінківської гімназії по вул. магістральна, 118 в м. 

Гребінка Полтавської  області, у тому числі виготовлення  
проектно-кошторисної  документації

350.000,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення 
Опорного закладу Гребінківська ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. 

Магістральна, 120 в м. Гребінка Полтавської  області, в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної  документації

700.000,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення 
будівлі Мар'янівської ЗОШ I-Ш

ступенів по вул.Миру, 34-а, в с.Мар'янівка

53.504,59

Реконструкція  вуличного освітлення з використанням 
новітніх  технологій (світильників  на сонячних  панелях) по 

вул. Польовій  в м. Гребінка Полтавської області, в тому числі 
виготовлення  проектно-кошторисної  докумендації

294.660,00

Реконструкція  вуличного освітлення з використанням 
новітніх  технологій (світильників  на сонячних  панелях) по 

пров. Пирятинський  в м. Гребінка Полтавської  області, в тому 
числі виготовлення проектно-кошторисної докумендації

230.772,00

Реконструкція  вуличного освітлення з використанням 
новітніх  технологій (світильників  на сонячних  панелях) по 

вул. Садовій в м. Гребінка Полтавської області, в тому числі 
виготовлення  проектно-кошторисної  докумендації

147.389,00
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0217363 7363
Виконання інвестиційних  проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

Реконструкція  вуличного освітлення з використанням 
новітніх технологій (світильників  на сонячних  панелях) 

прибудинкової  території по вул. Польовій, 28-30, 32-34 в м. 
Гребінка Полтавської  області, в тому числі виготовлення  

проектно-кошторисної  докумендації

119.402,00

Всього 2.945.000,00

Секретар міської ради Л.В. Цапенко
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