
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
-5 500 000,00

0210000
Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради
-5 500 000,00

0217000 7000 Економічна діяльність -5 500 000,00

Будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання мешканців  м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

-1 227,71

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

-5 358,83

Реконсутрукція вуличного освітленння та 

встановлення об'єкту "Сонячне дерево" зі 

світильниками з пристосуванням для живлення 

мобільних пристроїв, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної 

документації

-4 147,58

Реконструкція вуличного освітлення із 

застосуванням світильників на сонячних панелях 

за адресою: пров. Спортивний, м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно- кошторисної документації

-4 215,41

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Додаток 5                              

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 23 грудня 2019 року 

№909

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

0217363 7363 0490
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Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

Незалежності (відгалуження від повітряної лінії 

освітлення по вул. Магістральна) м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно- кошторисної документації

-4 461,51

Реконструкція освітлення перехресть із 

застосуванням світильників на сонячних панелях 

у м. Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно- кошторисної 

документації

-1 639,06

Капітальні видатки -5 478 949,90

Всього -5 500 000,00

Міський голова В.І. Колісніченко

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0217363 7363 0490
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