
грн.

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 63811 0 63811 63811

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 63811 0 63811 63811

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -40000 -40000 0 0

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Програма організації оплачувальних 

громадських робіт на  території Гребінківської 

об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №499, зі змінами
-40000 -40000 0 0

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 40000 40000 0 0

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

40000 40000 0 0

0217000 7000 Економічна діяльність 63811 0 63811 63811

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

34501 0 34501 34501

0217362 7362 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування 

інфраструктури об`єднаних територіальних громад

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

3009 0 3009 3009

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

26301 0 26301 26301

Додаток 6                                                                                                      

до рішення 28 (позачергової) сесії 

Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2019 рік " від  05 грудня 2019 року №899

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

2019 році

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Усього

  

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

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 

Функціональ

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я бюджету

1



3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради
-8000 0 -8000 -8000

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської 

міської ради
-8000 0 -8000 -8000

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти -8000 0 -8000 -8000

3719740 9740 0180
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів

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

-8000 0 -8000 -8000

Всього 55811 0 55811 55811

Міський голова                                                                                          В.І. Колісніченко
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