
Додаток 6  
до рішення  18  сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"                                                                                        

від 14.03.2019 року  №639

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
грн.

Код 
Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональн

ої 
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 місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, 
яким затверджено 

місцеву регіональну 
програму

Усього
 Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет 
розвитку

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00

0211000 1000 Освіта 0,00 0,00 0,00 0,00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 
(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 
хоровими, мистецькими)

Програма розвитку культури Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №519 (зі 

змінами)

-21000,00 0,00 -21000,00 -21000,00

Програма соціально-економічного розвитку 
Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  

2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514 (зі 

змінами)

21000,00 0,00 21000,00 21000,00

0211161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  
2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514 (зі 

змінами)

-50000,00 0,00 -50000,00 -50000,00

0211170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної громади на  
2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №514 (зі 

змінами)

50000,00 0,00 50000,00 50000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство -60000,00 0,00 -60000,00 -60000,00

0216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
Програма проведення капітального ремонту житлового 

фонду Гребінківської об'єднаної територіальної громади 
на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №513

-260000,00 0,00 -260000,00 -260000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма покращення благоустрою Гребінківської 
об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №507 (зі 

змінами)

200000,00 0,00 200000,00 200000,00

0217000 7000 Економічна діяльність 60000,00 0,00 60000,00 60000,00

0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

Програма розроблення містобудівної документації міста 
Гребінка на  2019 рік

Рішення 15 сесії міської 
ради 7 скликання від
21.12.2018р. №515 (зі 

змінами)

60000,00 0,00 60000,00 60000,00

Всього 0,00 0,00 0,00 0,00

Міський голова                                                                                                                                                               В.І. Колісніченко
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