
грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
6440639 693391 5747248 5747248

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
6440639 693391 5747248 5747248

0211000 1000 Освіта 275000 30000 245000 245000

0211020 1020 0921

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 об'єднаної територіальної громади 

на  2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №514, 

зі змінами

245000 0 245000 245000

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

30000 30000 0 0

0214000 4000 Культура i мистецтво -30000 -30000 0 0

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

-30000 -30000 0 0

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 693391 693391 0 0

0216016 6016 0620

Впровадження засобів обліку витрат та 

регулювання споживання води та теплової 

енергії

Програма забезпечення багатоквартирних жилих 

будинків Гребінківської об’єднаної 

територіальної громади засобами обліку теплової 

енергії на 2019 рік

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від 

21.12.2018 №506

180000 180000 0 0

0216017 6017 0620

Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 

об’єктів житлово-комунального 

господарства 

Програма сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Гребінківської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік 

Рішення 15 сесії 

міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №505, 

зі змінами

200000 200000 0 0

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Додаток 6                                                                                      

до рішення 25 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання 

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік " від 12 

вересня 2019 року №813

Код 

Програмної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Функціон

альної 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

бюджету

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних 

програм у 2019 році

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Усього

  

1



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

313391 313391 0 0

0217000 7000 Економічна діяльність
5502248 0 5502248 5502248

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

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

5502248 0 5502248 5502248

3710000
Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради
85000 85000 0 0

3719000
Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської ради
85000 85000 0 0

3719770 9000 Міжбюджетні трансферти 85000 85000 0 0

Програма Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

“Гребінківська центральна районна лікарня” та 

покращення надання медичних послуг на 2019 

рік

Рішення 18 сесії 

міської ради 7 

скликання від 

14.03.2019 року 

№625, зі змінами

56000 56000 0 0

Програму Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Гребінківський центр первинної медико-

санітарної допомоги» та покращення надання 

населенню медичних послуг на 2019 рік

Рішення 18 сесії 

міської ради 7 

скликання від 

14.03.2019 року 

№626, зі змінами

29000 29000 0 0

Всього 6525639 778391 5747248 5747248

Міський голова                                                                                                                В.І. Колісніченко

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету3719770
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