
(грн)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування об'єкта 

будівництва /

вид будівельних робіт, у 

тому числі проектні роботи

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень

Рівень 

виконан

ня робіт 

на 

початок 

бюджет

ного 

періоду, 

%

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному 

періоді, гривень

Рівень 

готовн

ості 

об'єкта 

на 

кінець 

бюджет

ного 

періоду

, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-75 206

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-75 206

0210100 0100 Державне управління -200 000

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління Капітальні видатки -200 000

0211000 1000 Освіта 602 125

Додаток 5                                                                                                                     

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої,

 комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2020 році

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ 

(код бюджету)

16521000000

 до рішення 35 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2020 рік"      від  23 червня 2020 року 

№1194

1



0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої  освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

Капітальні видатки 602 125

0217000 7000 Економічна діяльність -477 331

0217100 7100
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство
10 000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Капітальні видатки 10 000

0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -487 331

Капітальний ремонт 

приміщення їдальні 

Гребінківської гімназії за 

адресою: вул. Магістральна, 

118, м. Гребінка Полтавської 

області

2020 1 050 000 60 000 6

Будівництво 

мультифункціонального 

спортивного майданчика із 

синтетичним покриттям 

розміром 32х18 м на території 

Гребінківської гімназії у 

м.Гребінка Полтавської 

області

2020 900 000 50 000 6

0217350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)

Розроблення містобудівної 

документації населених 

пунктів отг

2020-2021 966 919 -597 331 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х -75 206 Х

Міський голова В.І. Колісніченко

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
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