
(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
0

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
0

0217000 7000 Економічна діяльність 0

0217300 7300
	

Будівництво та регіональний розвиток
0

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі закладу 

дошкільної освіти «Струмочок» за адресою: вул . Перемоги, 

буд.83А,  с. Слободо- Петрівка Гребінківського району 

Полтавської області

2020 380 000.00 0 -70 886.40 100

Капітальний ремонт приміщень спортивної зали та їдальні 

Слободо- Петрівської загальноосвітньої школи I- Ш ступенів за 

адресою: вул. Перемоги, буд. 85А, с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району Полтавської області

2020 869 000.00 0 70 886.40 100

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х 0 Х

Міський голова В.І. Колісніченко

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 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік" від  22 грудня 2020 року №51

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0217321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Капітальний ремонт частини приміщень будівлі закладу 

дошкільної освіти «Струмочок» за адресою: вул . Перемоги, 

буд.83А,  с. Слободо- Петрівка Гребінківського району 

Полтавської област

2020 380 000.00 0 70 886.40 100

Капітальний ремонт приміщень спортивної зали та їдальні 

Слободо- Петрівської загальноосвітньої школи I- Ш ступенів за 

адресою: вул. Перемоги, буд. 85А, с. Слободо-Петрівка 

Гребінківського району Полтавської області

2020 869 000.00 0 -70 886.40 100

1


