
(грн)

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-69700 23300 -93000 -110000

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
-69700 23300 -93000 -110000

0210100 0100 Державне управління -100000 0 -100000 -100000

0210180 0180 0133
Інша діяльність у сфері державного 

управління

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік 

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№944, зі змінами

-100000 0 -100000 -100000

0211000 1000 Освіта 115201 115201 0 0

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№913, зі змінами

-34799 -34799 0 0

Програма роботи з обдарованою молоддю на  

території Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№930, зі змінами

150000 150000 0 0

Додаток 6                                                                                          

до рішення 37 (позачергової) сесії Гребінківської 

міської ради 7 скликання "Про внесення змін до 

бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік "    від  20.08.2020 

року №1252

(код бюджету)

Спеціальний фонд

Загальний 

фонд

Зміни розподілу витрат бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році

Найменування місцевої/регіональної програми
Усього

  

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву регіональну 

програму

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

16521000000

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету
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0214000 4000 Культура i мистецтво -161901 -161901 0 0

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№913, зі змінами

10000 10000 0 0

Програма розвитку культури Гребінківської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№929

-171901 -171901

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 70000 70000 0 0

Програма покращення благоустрою Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№914, зі змінами

120000 120000 0 0

Програма поводження з безпритульними тваринами 

на території Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№918

-50000 -50000 0 0

0217000 7000 Економічна діяльність -10000 0 -10000 -10000

0217100 7100
Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство
-10000 0 -10000 -10000

0217130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№913, зі змінами

-10000 0 -10000 -10000

0218000 8000 Інша діяльність 17000 0 17000 0

0218300 8300
Охорона навколишнього природного 

середовища 
17000 0 17000 0

0218312 8312 0512 Утилізація відходів

Програма охорони навколишнього природного 

середовища  Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019-2020 роки

Рішення 15 сесії міської ради 7 

скликання від

21.12.2018р. №518, зі змінами

17000 0 17000 0

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
188300 188300 0 0

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
188300 188300 0 0

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 188300 188300 0 0

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

188300 188300 0 0

0214082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
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Програма  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 2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№937, зі змінами

32000 32000 0 0

Програма  Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади розвитку та підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Гребінківська центральна районна лікарня» та 

покращення надання населенню медичних послуг на 

2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№938

29700 29700 0 0

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 7 

скликання від

23.12.2019р.№913, зі змінами

126600 126600 0 0

Х Х Х УСЬОГО Х Х 118600 211600 -93000 -110000

Міський голова                                                                                                                                                               В.І. Колісніченко

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

3


