
грн.

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

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 -221 733,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради -221 733,00

0210100 0100 Державне управління -204 522,00

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 -204 522,00

02110000 1000 Освіта 112 522,00

Встановлення теплового лічильника в приміщенні спортивного залу Гребінківської 

гімназії за адресою: м.Гребінка, вул. Магістральна, 118
34 317,00

Встановлення теплового лічильника в приміщенні початкової школи Гребінківської 

гімназії за адресою: м.Гребінка, пр. Спортивний, 9
44 112,00

0211100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)

Встановлення теплового лічильника в приміщенні дитячої музичної школи за 

адресою: м.Гребінка, пр. Піонерський, 8
34 093,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство -140 000,00

0216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду Капітальні видатки -140 000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 10 267,00

Капітальні видатки 1 037 090,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Гребінківської гімназії за 

адресою: вул. Магістральна, буд. 118, м. Гребінка Гребінківського району 

Полтавської області, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації

-342 089,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу

Гребінківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №4 (старе приміщення) за адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м.

Гребінка Гребінківського району

Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної

документації

-344 440,00

Технічне переоснащення внутрішньої системи опалення Опорного закладу

Гребінківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №4 (нове приміщення) за адресою: вул. Магістральна, буд. 120, м.

Гребінка Гребінківського району

Полтавської області, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної

документації

-340 294,00

Всього -221 733,00

Міський голова В.І. Колісніченко

Додаток 5                                        

до рішення 26 сесії Гребінківської міської ради         7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 18 жовтня 2019 р. №843

Зміни розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

1


