
Додаток 6 
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 місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться  за рахунок коштів
бюджету міської об'єднаної територіальної  громади у 2018 році

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

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Разом загальний та 
спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради 1111775,00 2674330,00 3786105,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської  міської ради 1111775,00 2674330,00 3786105,00

0210100 0100 Державне управління 4.000 0 4.000

0210180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління Програма інформаційного  забезпечення діяльності міської ради 
на 2018 рік 4.000 0 4.000

0211000 1000 Освіта 91.000 0 91.000

0211010 1010 Надання дошкільної освіти Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
ОТГ на  2018 рік

53.000 53.000

0211020 1020
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  
ОТГ на  2018 рік 38.000 0 38.000

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 56.691,00 0,00 56.691,00

0213140 3140
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 -12.509 0 -12.509

0213240 3240 Інші заклади та заходи 69200,00 0,00 69200,00

0213242 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Програма соціального захисту окремих  незахищених  категорій 
населення Гребінківської об'єднаної територіальної  громади на  

2018 рік 
44900,00 0,00 44900,00

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

на 2018 рік
-5700,00 0,00 -5700,00

Програма підтримки військовослужбовців , учасників антите-
рористичної операції, та членів їх сімей мешканців  

Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
30000,00 0,00 30000,00

0214000 4000 Культура i мистецтво 56.600 228.000 284.600

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

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 25.000 228.000 253.000

0214080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 31.600 0 31.600
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0214082 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
ОТГ на  2018 рік 42.736 0 42.736

Програма проведення II Міжнародного фестивалю культури 
"Гребінчині вечорниці" -11.136 0 -11.136

0215000 5000 Фiзична культура i спорт -10000,00 0,00 -10000,00

0215050 5050 Підтримка фізкультурно-спортивного руху -10000,00 0,00 -10000,00

0215051 5051
Фінансова підтримка регіональних  всеукраїнських  організацій 

фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-
тренувальної та спортивної робот

Програми розвитку гандболу  в м. Гребінка на 2018 рік -10000,00 0,00 -10000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 896745,00 -166670,00 730075,00

0216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального  
господарства 750000,00 -47369,00 702631,00

0216011 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
ОТГ на  2018 рік 0,00 -100000,00 -100000,00

Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік 0,00 -94369,00 -94369,00

Програма проведення капітального ремонту житлового фонду 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік 0,00 -52000,00 -52000,00

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

Програма підтримки діяльності житлово-комунального  
господарства на 2018 рік 750000,00 199000,00 949000,00

0216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів

Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік 146745,00 -65000,00 81745,00

Програма забезпечення багатоквартирних  жилих будинків та 
приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в 

м. Гребінка на 2018 рік
0,00 -32001,00 -32001,00

0216040 6040 Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води Програма соціально-економічного  розвитку Гребінківської ОТГ на  
2018 рік

0 -22300 -22300,00

0217000 Економічна діяльність 16739,00 2613000,00 2629739,00

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

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
ОТГ на  2018 рік 0,00 -328000,00 -328000,00

0217360 7360 Виконання інвестиційних  проектів 0,00 2941000,00 2941000,00

0217363 7363 Виконання інвестиційних  проектів в рамках  здійснення заходів щодо 
соціально-економічного  розвитку окремих територій

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 0,00 2941000,00 2941000,00

0217460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 16739,00 0,00 16739,00

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

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 16739,00 0,00 16739,00

3700000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської  міської ради 310395,00 34067,00 344462,00

3710000 Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської  міської ради 310395,00 34067,00 344462,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 310395,00 34067,00 344462,00
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3719410 9410 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  2018 рік 160400,00 0,00 160400,00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської  
об'єднаної територіальної громади на  2018 рік 137000,00 34067,00 171067,00

Програма соціального захисту окремих незахищених категорій 
населення Гребінківської об'єднаної територіальної  громади на  

2018 рік 
12995,00 0,00 12995,00

Всього 1422170,00 2708397,00 4130567,00

Секретар міської ради                                                                                                                Л.В. Цапенко
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