
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24 січня 2019 року №534

Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статтей 23, 78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого комітету міської ради,
Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 2 сесії 7 скликання від 22 грудня 2017 року
№49 “Про бюджет міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік”
згідно додатків 1,3,6.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ
виконавчого комітету міської ради (Бондаренко Н.Б.), контроль за виконанням -
на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).

Додатки 1,3,6 до цього рішення є невід’ємною його частиною.

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток 1
до рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 7 
скликання  "Про внесення змін до бюджету 
Гребінківської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2018 рік " від 24.01.2019 року №534

Зміни доходів бюджету Гребінківської міської об`єднаної територіальної громади на 2018 рік
(грн.)

Код
Найменування згідно з класифікацією доходів 

бюджету
Всього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Всього
в т.ч. бюджет 

розвитку
1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -90612,00 -90612,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління  -90612,00 -90612,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

-90612,00 -90612,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

-77685,00 -77685,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

-12927,00 -12927,00 0,00 0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ -90612,00 -90612,00 0,00 0,00

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток №3до рішення 16 сесії Гребінківської міської ради 
7 скликання "Про внесення змін до бюджету 
Гребінківської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2018 рік" від  
24.01.2019 року №534

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету Гребінківської міської об`єднаної територіальної громади на 2018 рік

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 

бюджетів1

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС2

Код ФКВКБ3

Найменування головного 
розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або 
напряму видатків згідно з типовою 
відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

з них

оплата 
праці

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000
Виконавчий комітет Гребінківської 
міської ради

-90612,00 -90612,00 -63676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90612,00

0210000
Виконавчий комітет Гребінківської 
міської ради

-90612,00 -90612,00 -63676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90612,00

0211000 1000 Освіта -90612,00 -90612,00 -63676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90612,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим 
садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, колегіумами

-90612,00 -90612,00 -63676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90612,00

 Всього -90612,00 -90612,00 -63676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90612,00

Міський голова В.І.Колісніченко



Додаток 6 
до рішення  16  сесії Гребінківської міської ради 7 скликання  

"Про внесення змін до бюджету Гребінківської міської 
об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" від 24 січня 

2019 року №534

Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
бюджету міської об'єднаної територіальної громади у 2018 році

грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 
спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 86924,00 0,00 86924,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 86924,00 0,00 86924,00

0211000 1000 Освіта 88.037 0 88.037

0211010 1010 Надання дошкільної освіти Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської 
об’єднаної територіальної громади на 2018 рік 89.090 0 89.090

0211020 1020
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними 
закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік -258 0 -258

0211100 1100
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, 
мистецькими)

Програма сприяння організації цивільного захисту населення у 
Гребінківській ОТГ на 2018 рік -795 0 -795

0214000 4000 Культура i мистецтво -1.113 0 -1.113

0214030 4030 Забезпечення діяльності бібліотек Програма сприяння організації цивільного захисту 
населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік -1.113 0 -1.113

Всього 86924,00 0,00 86924,00

Міський голова                                                                                                                В.І. Колісніченко

1


