
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
29 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 грудня 2019 року №909

Про внесення змін до бюджету
Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статтей 23, 57, 78 Бюджетного кодексу України,
враховуючи висновки постійних комісій та виконавчого комітету міської ради,
Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 15 сесії 7 скликання від 21 грудня 2018 року
№521 “Про бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади
на 2019 рік” згідно додатків 1-6.

2. Перерахувати залишки коштів з реєстраційного рахунку спеціального
фонду Виконавчого комітету Гребінківської міської ради №35426278021906 в
сумі 3 643,54 грн на доходний рахунок загального фонду бюджету
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади, як кошти, що
втратили своє цільове призначення.

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

Міський голова В.І. Колісніченко



отг м. Гребiнка Додаток 1

(грн)

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти  -5506167,00 -5506167,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  -5506167,00 -5506167,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
-6167,00 -6167,00 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

-6167,00 -6167,00 0,00 0,00

X Разом доходів -5506167,00 -5506167,00 0,00 0,00

Міський голова В.І. Колісніченко

до  рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік" від 23 грудня 2019 року 

№909

ЗМІНИ ДОХОДІВ

бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі бюджет 

розвитку



отг м. Гребiнка Додаток 2

(грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів
0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

X Загальне фінансування 0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

600000 Фінансування за активними операціями 0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)
0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

X Загальне фінансування 0,00 5500000,00 -5500000,00 -5500000,00

Міський голова В.І. Колісніченко

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік " від  23 грудня 2019 року №909

ЗМІНИ ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Гребінківської  міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

Код
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



отг м. Гребiнка Додаток 3

(грн.)

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

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 30006,00 30006,00 -58949,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5469994,00

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради 30006,00 30006,00 -58949,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5469994,00

0210100 0100 Державне управління -4220,00 -4220,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4220,00

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

-4220,00 -4220,00 -5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4220,00

0211000 1000 Освіта 59674,00 59674,00 2500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59674,00

0211010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 20840,00 20840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20840,00

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

67433,00 67433,00 25500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67433,00

0211090 1090 0960

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

-20000,00 -20000,00 -15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20000,00

0211100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)

-8599,00 -8599,00 -8000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8599,00

0211150 1150 0990
Методичне забезпечення діяльності навчальних 

закладів
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -27705,00 -27705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27705,00

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт -27705,00 -27705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27705,00

0214000 4000 Культура і мистецтво -71508,00 -71508,00 -40449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71508,00

0214030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -40000,00 -40000,00 -28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00

0214040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1853,00 1853,00 1551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1853,00

0214060 4060 0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів

-33361,00 -33361,00 -14000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -33361,00

0215000 5000 Фізична культура і спорт -18000,00 -18000,00 -16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18000,00

0215031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-18000,00 -18000,00 -16000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18000,00

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 91765,00 91765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91765,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 91765,00 91765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91765,00

0217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00

3700000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
-36173,00 -36173,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36173,00

3710000
Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради
-36173,00 -36173,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36173,00

3710100 0100 Державне управління -36173,00 -36173,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36173,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних 

територіальних громадах

-35173,00 -35173,00 -12500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35173,00

3710170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 

посадових осіб місцевого самоврядування
-1000,00 -1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1000,00

X X X Усього -6167,00 -6167,00 -71449,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5500000,00 0,00 0,00 0,00 -5500000,00 -5506167,00

Міський голова В.І. Колісніченко

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від  23 грудня 2019 року №909

ЗМІНИ РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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 місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



Додаток 4

грн.

Субвенції з місцевого 

бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення 

програм у галузі освіти за 

рахунок субвенцій з 

державного бюджету

загального фонду на:
загального 

фонду на:

спеціальног

о фонду на:

загального 

фонду на:

спеціального 

фонду на:
загального фонду на:

спеціального 

фонду на:

забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" 

41051400

16100000000

Обласний бюджет 

Полтавської області
0 -6 167 0 0 -6 167 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 -6 167 0 0 -6 167 0 0 0 0 0 0 0 0

Міський голова                                                                                                                   В.І.Колісніченко

Код УСЬОГО

ЗМІНИ ДО МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ на 2019 рік

Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення 

програм та заходів за рахунок коштів 

місцевих бюджетів 

Субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Трансферти іншим бюджетам

до  рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік" від 23.12.2019 року №909

Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

Реверсна 

дотація
УСЬОГО

Дотація на:
Дотація 

на:

Субвенції з місцевого 

бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення 

програм та заходів за 

рахунок коштів місцевих 

бюджетів 

Трансферти з інших місцевих бюджетів



грн.

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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 місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта, 

гривень

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

0200000
Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради
-5 500 000,00

0210000
Виконавчий комітет 

Гребінківської міської ради
-5 500 000,00

0217000 7000 Економічна діяльність -5 500 000,00

Будівництво артезіанської свердловини для 

питного водопостачання мешканців  м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації

-1 227,71

Реконсутрукція вуличного освітленння по вул. 

Незалежності (відгалуження від повітряної лінії 

освітлення по вул.Миру) м.Гребінка Полтавської 

області, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної 

документації

-5 358,83

Реконсутрукція вуличного освітленння та 

встановлення об'єкту "Сонячне дерево" зі 

світильниками з пристосуванням для живлення 

мобільних пристроїв, в тому

числі виготовлення проектно- кошторисної 

документації

-4 147,58

Реконструкція вуличного освітлення із 

застосуванням світильників на сонячних панелях 

за адресою: пров. Спортивний, м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно- кошторисної документації

-4 215,41

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Додаток 5                              

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про 

внесення змін до бюджету Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від 23 грудня 2019 року 

№909

Зміни розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році

0217363 7363 0490

1



Реконструкція вуличного освітлення по вул. 

Незалежності (відгалуження від повітряної лінії 

освітлення по вул. Магістральна) м. Гребінка 

Полтавської області, в тому числі виготовлення 

проектно- кошторисної документації

-4 461,51

Реконструкція освітлення перехресть із 

застосуванням світильників на сонячних панелях 

у м. Гребінка Полтавської області, в тому числі 

виготовлення проектно- кошторисної 

документації

-1 639,06

Капітальні видатки -5 478 949,90

Всього -5 500 000,00

Міський голова В.І. Колісніченко

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0217363 7363 0490

2



грн.

усього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради -5495617 4383 -5500000 -5500000

0210000 Виконавчий комітет Гребінківської міської ради -5495617 4383 -5500000 -5500000

0211000 1000 Освіта -20367 -20367 0 0

0211020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від

21.12.2018р. №514, зі 

змінами

-12667 -12667 0 0

0211100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного 

виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, 

мистецькими)

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від 

21.12.2018р. №519, зі 

змінами

-7700 -7700 0 0

0213000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -27705 -27705 0 0

0213210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт

Програма організації оплачувальних 

громадських робіт на  території 

Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від

21.12.2018р. №499, зі 

змінами

-27705 -27705 0 0

Програма підтримки військовослужбовців, 

учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об'єднаних Сил та членів 

їх сімей мешканців Гребінківської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від

21.12.2018р. №502

-10600 -10600 0 0

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Код 

Функціонал

ьної 

класифікаці

ї видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету

Додаток 6                                                                                                   

до рішення 29 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання "Про внесення змін до бюджету 

Гребінківської міської об'єднаної 

територіальної громади на 2019 рік " від  23 

грудня 2019 року №909

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

2019 році

Спеціальний фонд

Загальни

й фонд

Усього

  

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 1



Програми соціального захисту воїнів- 

інтернаціоналістів, які приймали участь у 

військових конфліктах за межами України 

на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від

21.12.2018р. №501, зі 

змінами

10600 10600 0 0

0214000 4000 Культура i мистецтво -39310 -39310 0 0

0214060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури Гребінківської 

міської об'єднаної територіальної громади на 

2020 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від 

21.12.2018р. №519, зі 

змінами

-39310 -39310 0 0

0216000 6000 Житлово-комунальне господарство 91765 91765 0 0

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма покращення благоустрою 

Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на 2019 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від 

21.12.2018р. №507, зі 

змінами

91765 91765 0 0

0217000 7000 Економічна діяльність 0 0 -5500000 -5500000

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

Програма соціально-економічного розвитку 

Гребінківської об'єднаної територіальної 

громади на  2019 рік

Рішення 15 сесії міської 

ради 7 скликання від

21.12.2018р. №514, зі 

змінами

-5500000 0 -5500000 -5500000

Всього -5495617 4383 -5500000 -5500000

Міський голова                                                                                          В.І. Колісніченко

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

2


