
(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
1024034,00 -316966,00 1341000,00 1341000,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 

міської ради
1024034,00 -316966,00 1341000,00 1341000,00

0210100 0100 Державне управління 14469,00 14469,00 0,00 0,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-531,00 -531,00 0,00 0,00

16521000000

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Додаток 6                                                    

до рішення 39 (позачергової) сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання "Про внесення змін до бюджету Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік "    від 

20.10.2020 року №1340

(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 

Функціон

альної 

класифік

ації 

видатків 

та 

кредитув

ання 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету
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0210191 0191 0160 Проведення місцевих виборів

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

15000,00 15000,00 0,00 0,00

0211000 1000 Освіта 2700,00 2700,00 0,00 0,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-383,00 -383,00 0,00 0,00

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-1173,00 -1173,00 0,00 0,00

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

7000,00 7000,00 0,00 0,00

0211090 1090 0960

Надання позашкільної освіти 

закладами позашкільної освіти, заходи 

із позашкільної роботи з дітьми

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-688,00 -688,00 0,00 0,00

0211100 1100 0960
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-969,00 -969,00 0,00 0,00

0211162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

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

-1087,00 -1087,00 0,00 0,00

0213000 3000
Соціальний захист та соціальне 

забезпечення
0,00 0,00 0,00 0,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

(у тому числі з дошкільними 

підрозділами (відділеннями, групами))
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Програма соціального захисту воїнів- 

інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових конфліктах за межами України 

на 2020 рік

Рішення 29 сесії 7 скликання 

від 23.12.2019 №924
-10000,00 -10000,00 0,00 0,00

Програма підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об'єднаних Сил та членів 

їх сімей мешканців Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік

Рішення 29 сесії 7 скликання 

від 23.12.2019 №923, зі 

змінами

10000,00 10000,00 0,00 0,00

0214000 4000 Культура і мистецтво -204,00 -204,00 0,00 0,00

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-188,00 -188,00 0,00 0,00

0214060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів

Програма сприяння організації цивільного 

захисту населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік 

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№927, зі змінами

-16,00 -16,00 0,00 0,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 589982,00 589982,00 0,00 0,00

0216017 6017 0620

Інша діяльність, пов`язана з 

експлуатацією об`єктів житлово-

комунального господарства

Програма сприяння діяльності та розвитку 

житлово-комунального господарства 

Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік

Рішення 29 сесії 7 скликання 

від 23.12.2019 №916, зі 

змінами

150000,00 150000,00 0,00 0,00

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

389982,00 389982,00 0,00 0,00

Програма зовнішнього освітлення 

Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2017-2020 роки

Рішення 9 сесії 7 скликання 

від 29.11.2016, зі змінами 
50000,00 50000,00 0,00 0,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення

0216030 6030 0620
Організація благоустрою населених 

пунктів
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0217000 7000 Економічна діяльність 417087,00 -923913,00 1341000,00 1341000,00

0217100 7100
Сільське, лісове, рибне господарство 

та мисливство
-713,00 -713,00 0,00 0,00

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

-713,00 -713,00 0,00 0,00

0217300 7300
Будівництво та регіональний 

розвиток
1339400,00 -1600,00 1341000,00 1341000,00

0217321 7321 0443
Будівництво освітніх установ та 

закладів

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

1341000,00 0,00 1341000,00 1341000,00

0217350 7350 0443

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації)

Програма  розроблення містобудівної 

документації на  2020 рік

Рішення 29 сесії міської ради 

7 скликання від

23.12.2019р.№915

-1600,00 -1600,00 0,00 0,00

0217400 7400

Транспорт та транспортна 

інфраструктура, дорожнє 

господарство

-921600,00 -921600,00 0,00 0,00

0217461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

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

-921600,00 -921600,00 0,00 0,00

0218000 8000 Інша діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00

0218300 8300
Охорона навколишнього природного 

середовища 
0,00 0,00 0,00 0,00

0218311 8311 0511
Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів
-12309,00 0,00 -12309,00 0,00

0218312 8312 0512 Утилізація відходів 12309,00 0,00 12309,00 0,00

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
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3700000

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради

328162,00 328162,00 0,00 0,00

3710000

Фінансовий відділ виконавчого 

комітету Гребінківської міської 

ради

328162,00 328162,00 0,00 0,00

3719000 9000 Міжбюджетні трансферти 328162,00 328162,00 0,00 0,00

3719700 9700

Субвенції з місцевого бюджету 

іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за 

рахунок коштів місцевих бюджетів 

328162,00 328162,00 0,00 0,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

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

328162,00 328162,00 0,00 0,00

Х Х Х УСЬОГО Х Х 1352196,00 11196,00 1341000,00 1341000,00

Міський голова                                                                                                                                                               В.І. Колісніченко
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