
(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 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються 

на будівництво 

об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-267 275.00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-267 275.00

0211000 1000 Освіта 11 500.00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти (у 

тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))

Капітальні видатки 11 500.00

0217000 7000 Економічна діяльність -278 775.00

0217300 7300
	

Будівництво та регіональний розвиток
-93 775.00

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 40 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік"      від  10 листопада 2020 

року №1355
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0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Влаштування (будівництво) бетонної 

основи для мультифункціонального 

спортивного майданчика із 

синтетичним покриттям розміром 

32х18 м на території Гребінківської 

гімназії за адресою:вул. Магістральна, 

118, м. Гребінка Полтавської області, в 

тому числі виготовлення проектно-

кошторисної документації

2020 1 151 000 0 -70 000.00 100

0217330 7330 0443
Будівництво1 інших об`єктів комунальної 

власності

Будівництво артезіанської свердловини 

для питного водопостачання

мешканців м. Гребінка Полтавської 

області 

2019-2020 1 473 511 0 -23 775.00 100

0217400 7400
Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє господарство
-185 000.00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

Капітальні видатки -185 000.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х -267 275.00 Х

Міський голова В.І. Колісніченко
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