
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 

завершенн

я)

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
-944 870,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської міської 

ради
-944 870,00

0210100 0100 Державне управління -28 139,00

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 -28 139,00

02110000 1000 Освіта -246 073,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки -74 402,00

Капітальні видатки -2 442,00

Встановлення теплового лічильника в приміщенні 

спортивного залу Гребінківської гімназії за адресою: 

м.Гребінка, вул. Магістральна, 118

-34 317,00

Додаток 5                                     

до рішення 27 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 21 

листопада 2019 року №874

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

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

0211020 1020 0921
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Встановлення теплового лічильника в приміщенні 

початкової школи Гребінківської гімназії за адресою: 

м.Гребінка, пр. Спортивний, 9

-44 112,00

0211090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи 

з дітьми

Капітальні видатки -90 800,00

Капітальні видатки 34 093,00

Встановлення теплового лічильника в приміщенні 

дитячої музичної школи за адресою: м.Гребінка, пр. 

Піонерський, 8

-34 093,00

0214000 4000 Культура і мистецтво 20 000,00

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 20 000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 55 793,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 55 793,00

02170000 Економічна діяльність -746 451,00

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
Генеральний план міста Гребінка Полтавської області -748 451,00

Капітальні видатки -1 211 277,17

Будівництво артезіанської свердловини для питного 

водопостачання мешканців  м. Гребінка Полтавської 

області, в тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

-3 938,39

Реконструкція внутрішніх електромереж закладу 

дошкільної освіти “Веселка” з використанням новітніх 

технологій енергозбереження (сонячних панелей) за 

адресою: вул. Є.Гребінки, ½, м. Гребінка  Полтавської 

області, в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної 

документації

-8 057,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

049073630217363

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в 

т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, ліцеями, 

гімназіями, колегіумами

0211020 1020 0921

0211100 1100 0960
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Реконструкція вуличного освітленння із застосуванням 

світильників на сонячних панелях за адресою: пров. 

Спортивний, м.Гребінка Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

299 686,00

Реконсутрукція вуличного освітленння по вул. 

Незалежності (відгалуження від повітряної лінії 

освітлення по вул.Магістральна) м.Гребінка Полтавської 

області, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

213 293,00

Реконструкція освітленння перехресть із застосуванням 

світильників на сонячних панелях у м.Гребінка 

Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

150 157,00

Реконсутрукція вуличного освітленння по вул. 

Незалежності (відгалуження від повітряної лінії 

освітлення по вул.Миру) м.Гребінка Полтавської області, 

в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

237 814,00

Реконсутрукція вуличного освітленння та встановлення 

об'єкту "Сонячне дерево" зі світильниками з 

пристосуванням для живлення мобільних пристроїв, в 

тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

289 173,00

Реконструкція освітленння у м.Гребінка по вул. 

Чернишевського та у с. Загребелля по вул. Вишневій 

Гребінківського району Полтавської області, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної документації

35 149,56

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

1 278 000,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради

1 278 000,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти

1 278 000,00

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій

049073630217363
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3719740 9740 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів

1 278 000,00

Всього 333 130,00

Міський голова В.І. Колісніченко
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