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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    

 

Від 30.11.2018 №1418 

         м. Вінниця                                                                         35 сесія 7 скликання  

   

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.12.2017 №969 

 

 

Керуючись ст. 23 та ч. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України,  п. 23   ч.1 

ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018р. №867-

р, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.11.2018р. 

№849, від 14.11.2018р. №869 та від 21.11.2018р. №892, рішення Вінницької 

районної ради від 22.11.2018р. №741, лист фінансового управління Вінницької 

районної державної адміністрації від 23.11.2018р. №02-43/531, розглянувши 

звернення виконавчого комітету, департаментів  міського господарства, 

комунального господарства та благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, 

архітектури та містобудування, комунального майна, соціальної політики, 

освіти, охорони здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, 

економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 22.12.2017 №969 «Про міський бюджет на 

2018 рік» наступні зміни: 

 

1.1 . Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

122734,75808 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного 

бюджету  збільшити на 3000,0 тис.грн., за рахунок трансфертів з обласного 

бюджету зменшити на 149861,79708 тис.грн., з них за рахунок субвенцій з 

державного бюджету - на 150510,53208 тис.грн., за рахунок перевиконання 

дохідної частини загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 

Бюджетного кодексу України збільшити на 24127,039 тис.грн. 

 

1.2 . Зменшити видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

140457,57537тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу 

України збільшити на 2802,236 тис.грн. 
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1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

18567,19092 тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу 

України збільшити на 21324,803 тис.грн. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік. 

      

1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3,  5-8 

рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення. 

 

1.6 .  Пункти 1.5 та 1.6 рішення викласти в новій редакції: 

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

985466,45426тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

у сумі 985466,45426тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 1110078,19245 тис.грн., в тому числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 122110,93172 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився 

по загальному фонду міського  бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі 

122110,93172 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 987967,26073тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 985466,45426 тис.грн. та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду міського  

бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі  2500,80647 тис.грн.  згідно з додатком 2 

цього рішення». 

 

1.7 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі 844,37363 тис.грн. на 

додаткові видатки міського бюджету згідно з додатком 8 до даного рішення, в 

тому числі: 

- в сумі 645,31363 тис.грн. - на додаткові видатки загального фонду 

міського бюджету, з них 7,50463 тис.грн. - за рахунок залишку медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- в сумі 199,060 тис.грн. - на додаткові видатки спеціального фонду 

міського бюджету, а саме на капітальні видатки за рахунок коштів, що 

передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду). 

 

1.8 . Пункт 7 рішення викласти в новій редакції: 

 «7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

галузевих програм, затверджених міською радою, на загальну суму 

3409705,89799 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

1.9 .  В абзаці 4 пункту 17 цифру «6740,0» замінити на «7935,0». 

 

1.10 . Підпункт 19.2. пункту 19 рішення викласти в новій редакції: 
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«19.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 195756,900тис.грн., в тому 

числі фонд оплати праці 130490,652 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 

28661,342 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 3744,765 тис.грн.». 

 

1.11 . Пункт  22 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«22. Надати дозвіл департаменту міського господарства міської ради, як 

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 

131325,6 тис.грн., передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на 2018 

рік по КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутного капіталу КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», на розрахунковий рахунок зазначеного 

комунального підприємства, відкритий в установі банку.  

Установа банку, в якій відкрито рахунок КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», зазначається в рішенні виконавчого комітету 

міської ради.  

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку (В.Кривіцький).  

  

                   

 

 

 

Міський голова                                                                               С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора, начальник  

бюджетного відділу 

 

 

 

 

 



(тис. грн.)

Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження +24 127,039 +24 127,039

18000000 Місцеві податки +24 127,039 +24 127,039

в тому числі:

18010000 Податок на майно +14 300,000 +14 300,000

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+4 600,000 +4 600,000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб +9 700,000 +9 700,000

18050000 Єдиний податок +9 827,039 +9 827,039

з них:

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +9 827,039 +9 827,039

40000000 Офіційні трансферти -146 861,79708 -146 861,79708 

41030000 Субвенції з державного бюджету +3 000,000 +3 000,000

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 
+3 000,000 +3 000,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -149 861,79708 -149 861,79708 

з них:

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-161 276,400 -161 276,400 

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+94,960 +94,960

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території

інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II

групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням

у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 170,90792 +1 170,90792

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
+6 500,000 +6 500,000

в тому числі:

 = на цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет +3 000,000 +3 000,000

 = на оплату праці +3 500,000 +3 500,000

з них:

 - видатки пов'язані із медичним обслуговуванням внутрішньопереміщених 

осіб
+193,600 +193,600

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+3 000,000 +3 000,000

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +648,735 +648,735

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+521,929 +521,929

  = субвенція з районного бюджету на надання послуг КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради» дітям з особливими освітніми 

потребами, що проживають на території Вінницького району

+126,806 +126,806

Разом власних і закріплених доходів +24 127,039 +24 127,039

Всього доходів -122 734,75808 -122 734,75808 

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 30.11.2018 №1418

Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

Всього за типом кредитора +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

200000 Внутрішнє фінансування +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

208200 На кінець періоду -844,37363 -844,37363 

 з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-7,50463 -7,50463 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-18 567,19092 +18 567,19092 +18 567,19092

,

Всього за типом боргового зобов'язання +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

600000 Фінансування за активними операціями +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +844,37363 -17 722,81729 +18 567,19092 +18 567,19092

602200 На кінець періоду -844,37363 -844,37363 

 з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-7,50463 -7,50463 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-18 567,19092 +18 567,19092 +18 567,19092

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 30.11.2018 №1418

Зміни до фінансування міського бюджету на 2018 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 3

до  рішення міської ради   

від 30.11.2018 №1418

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет міської ради +101,895 +101,895 -64,147 +64,147 -8 212,074 -8 212,074 -8 212,074 -8 110,179 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +101,895 +101,895 -64,147 +64,147 -8 212,074 -8 212,074 -8 212,074 -8 110,179 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+447,755 +447,755 +1 390,176 +1 390,176 +1 390,176 +1 837,931

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-8 850,000 -8 850,000 -8 850,000 -8 850,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -345,860 -345,860 -64,147 +64,147 -752,250 -752,250 -752,250 -1 098,110 

0211060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт

і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках,

у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного

вихователя

+100,000 +100,000 +100,000 +100,000

з них:

- придбання меблів та побутової техніки для облаштування

дитячого будинку сімейного типу
+100,000 +100,000 +100,000 +100,000

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +22,000 +22,000 -64,147 +64,147 +22,000

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -64,147 +64,147

0213133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +22,000 +22,000 +22,000

0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +28,140 +28,140 +28,140

0217330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
-98,250 -98,250 -98,250 -98,250 

0217370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 

0217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -190,000 -190,000 +190,000 +190,000 +190,000

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-190,000 -190,000 +190,000 +190,000 +190,000

0217690 Інша економічна діяльність -206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік
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класифікації 

видатків та 
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програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+447,755 +447,755 +1 390,176 +1 390,176 +1 390,176 +1 837,931

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+447,755 +447,755 +240,176 +240,176 +240,176 +687,931

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+327,531 +327,531 +60,400 +60,400 +60,400 +387,931

з них:

 = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№86)"
+327,531 +327,531 +60,400 +60,400 +60,400 +387,931

- виконання заходів "Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки"  
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

з них:

= на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі

Вінницького національного технічного університету
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

в тому числі:

 =  заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет 
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

 за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

1200000 Департамент міського господарства +9 599,862 +9 599,862 +9 599,862 +9 599,862

1210000 Департамент міського господарства +9 599,862 +9 599,862 +9 599,862 +9 599,862

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-41,116 -41,116 -41,116 -41,116 

 - за рахунок доходів міського бюджету -359,022 -359,022 -359,022 -359,022 

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -400,138 -400,138 -400,138 -400,138 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-41,116 -41,116 -41,116 -41,116 

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +5 501,440 +5 501,440 +224,743 +31 379,231 +31 379,231 +31 379,231 +36 880,671

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +5 501,440 +5 501,440 +224,743 +31 379,231 +31 379,231 +31 379,231 +36 880,671

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10,779 +10,779 +10,779

 - за рахунок доходів міського бюджету +5 490,661 +5 490,661 +224,743 +31 379,231 +31 379,231 +31 379,231 +36 869,892

1410160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+244,577 +244,577 +224,743 +244,577

1413240 Інші заклади та заходи +10,779 +10,779 +10,779

1413242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +10,779 +10,779 +10,779

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян +10,779 +10,779 +10,779

з них:

  = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10,779 +10,779 +10,779

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +5 246,084 +5 246,084 -1 040,499 -1 040,499 -1 040,499 +4 205,585

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку на вулиці

Волошковій» - переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт зони

відпочинку по вул.Волошковій) 

-18,810 -18,810 -18,810 -18,810 

- на реалізацію проекту «Створення зони безпеки та комфорту

частини вулиці Гоголя» - переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт

території по вул.Гоголя)

-13,918 -13,918 -13,918 -13,918 

- на реалізацію проекту «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон

Тяжилів)» - переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт зони

благоустрою по вул.Чехова)

-1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

- на реалізацію проекту «Благоустрій природного джерела питної

води на вул.Сергєєва-Ценського» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний

ремонт зони благоустрою по вул.Сергєєва-Ценського) 

-0,219 -0,219 -0,219 -0,219 

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку біля озера

на вул.Гладкова» - переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул.Гладкова)

-7,552 -7,552 -7,552 -7,552 

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +152,097 +152,097 +152,097

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу
+152,097 +152,097 +152,097

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -5 000,000 -5 000,000 -5 000,000 -5 000,000 

1417360 Виконання інвестиційних проектів +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

з них:
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РАЗОМ
Всього

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського),

м. Вінниця - реконструкція
+25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

+25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+20 000,000 +20 000,000 +20 000,000 +20 000,000

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в

м. Вінниці
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

1418120 0320 Заходи з організації рятування на водах -152,097 -152,097 -152,097 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 507,243 +3 507,243 +212,138 +3 507,243

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 507,243 +3 507,243 +212,138 +3 507,243

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+2 977,039 +2 977,039 +2 977,039

 - за рахунок доходів міського бюджету +530,204 +530,204 +212,138 +530,204

1910160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+259,110 +259,110 +212,138 +259,110

1917420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 977,039 +2 977,039 +2 977,039

1600000 Департамент архітектури та містобудування +148,270 +148,270 +120,075 +148,270

1610000 Департамент архітектури та містобудування +148,270 +148,270 +120,075 +148,270

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +148,270 +148,270 +120,075 +148,270

1610160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+148,270 +148,270 +120,075 +148,270

0800000 Департамент соціальної політики -157 533,273 -157 533,273 +2 826,682 +65,493 +1 218,40792 +1 218,40792 +1 218,40792 -156 314,86508 

0810000 Департамент соціальної політики -157 533,273 -157 533,273 +2 826,682 +65,493 +1 218,40792 +1 218,40792 +1 218,40792 -156 314,86508 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-161 181,440 -161 181,440 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 -160 010,53208 
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РАЗОМ
Всього

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +521,929 +521,929 +521,929

 - за рахунок доходів міського бюджету +3 126,238 +3 126,238 +2 826,682 +65,493 +47,500 +47,500 +47,500 +3 173,738

0810160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+3 168,738 +3 168,738 +2 826,682 +3 168,738

0813010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

0813012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

0813020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
+94,960 +94,960 +94,960

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+94,960 +94,960 +94,960

0813021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

+20,175 +20,175 +20,175

0813022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

+74,785 +74,785 +74,785

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+521,929 +521,929 +521,929

0813033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+521,929 +521,929 +521,929

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+521,929 +521,929 +521,929

0813050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+200,000 +200,000 +200,000

в тому числі:

 - за рахунок доходів міського бюджету +200,000 +200,000 +200,000

з них:

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих 

дітей, що лікуються амбулаторно

+200,000 +200,000 +200,000

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

-47,500 -47,500 +11,139 +47,500 +47,500 +47,500
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

0813104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

-47,500 -47,500 +11,139 +47,500 +47,500 +47,500

0813120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +5,243

0813121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+5,243

0813160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги

-650,000 -650,000 -650,000 

0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп
+38,944 +38,944 +38,944

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали

безпосередню участь в АТО

-38,944 -38,944 -38,944 

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +5,000 +5,000 +5,000

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+5,000 +5,000 +5,000

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +5,000 +5,000 +5,000

0813220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

0813223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших

держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників

бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов

+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792
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з них:

0813240 Інші заклади та заходи +450,000 +450,000 +49,111 +450,000

0813241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+49,111

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
+49,111

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +450,000 +450,000 +450,000

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
+1 195,000 +1 195,000 +1 195,000

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян міста Вінниці

(відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

-435,220 -435,220 -435,220 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

+25,000 +25,000 +25,000

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей
-94,299 -94,299 -94,299 

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького

складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які

брали участь в антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні

її проведення, і в ході АТО під час захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України отримали травму,

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих

формувань

-250,701 -250,701 -250,701 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

+10,220 +10,220 +10,220

3100000 Департамент комунального майна -20,000 

3110000 Департамент комунального майна -20,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -20,000 
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РАЗОМ
Всього

з них:

3110160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-20,000 

0600000 Департамент освіти -266,435 -266,435 -170,437 +393,241 +393,241 +393,241 +126,806

0610000 Департамент освіти -266,435 -266,435 -170,437 +393,241 +393,241 +393,241 +126,806

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

-228,645 

 - за рахунок субвенції з районного бюджету  Вінницького району +126,806 +126,806 +58,208 +126,806

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-174,803 -174,803 +174,803 +174,803 +174,803

 - за рахунок доходів міського бюджету -218,438 -218,438 +218,438 +218,438 +218,438

0611010 0910 Надання дошкільної освіти -567,633 -567,633 +230,109 +230,109 +230,109 -337,524 

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного конкурсу

проектів розвитку територіальних громад

+46,138 +46,138 +46,138 +46,138

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
+46,138 +46,138 +46,138 +46,138

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт даху з

використанням енергозберігаючих матеріалів комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради" -

переможця 15-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

-65,549 -65,549 -65,549 -65,549 

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
-65,549 -65,549 -65,549 -65,549 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-174,803 -174,803 +174,803 +174,803 +174,803

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-49,356 -49,356 +67,132 +67,132 +67,132 +17,776

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -49,356 -49,356 +67,132 +67,132 +67,132 +17,776

 в тому числі:

 = придбання та встановлення обладнання для створення 

екологічно збалансованого навчально-дослідницького 

комплексу: геліосистема — оранжерея — кабінет біології в 

комунальному закладі “Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської 

ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця

-973,350 -973,350 -973,350 -973,350 

з них:
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РАЗОМ
Всього

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-945,000 -945,000 -945,000 -945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-28,350 -28,350 -28,350 -28,350 

 =  капітальний ремонт приміщення оранжереї з 

влаштуванням альтернативної (резервної) системи 

електропостачання на фотоелементах в комунальному 

закладі "Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської 

ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця"

+973,350 +973,350 +973,350 +973,350 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+945,000 +945,000 +945,000 +945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+28,350 +28,350 +28,350 +28,350 

0611090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+47,917 +47,917 +47,917

0611110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-228,645 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

-228,645 

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +313,121 +313,121 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +409,121

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +310,806 +310,806 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +406,806

в тому числі:

 - інклюзивно-ресурсний центр +310,806 +310,806 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +406,806

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +184,000 +184,000 +96,000 +96,000 +96,000 +280,000

 =  за рахунок субвенції з районного бюджету Вінницького 

району
+126,806 +126,806 +58,208 +126,806

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +2,315 +2,315 +2,315

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на

2013-2020 роки
+2,315 +2,315 +2,315

з них:

 = виконання інших заходів Програми +2,315 +2,315 +2,315

0613140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-5,484 -5,484 -5,484 

0614080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -5,000 -5,000 -5,000 

0614082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -5,000 -5,000 -5,000 

в тому числі:
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки в частині проведення фестивалів та заходів по

відзначенню професійних свят з метою підвищення духовності та

культурно-освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських традицій

(кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської

ради) 

-5,000 -5,000 -5,000 

0700000 Департамент охорони здоров’я +7 189,82663 +7 189,82663 +3 185,000 +3 185,000 +3 185,000 +10 374,82663

0710000 Департамент охорони здоров’я +7 189,82663 +7 189,82663 +3 185,000 +3 185,000 +3 185,000 +10 374,82663

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+6 500,000 +6 500,000 +6 500,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 317,678 -2 317,678 +185,000 +185,000 +185,000 -2 132,678 

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 789,91763 +2 789,91763 +2 309,500 +2 309,500 +2 309,500 +5 099,41763

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+2 150,000 +2 150,000 +2 150,000 +2 150,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 482,413 +2 482,413 +2 482,413

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +300,000 +159,500 +159,500 +159,500 +459,500

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 331,63263 +2 331,63263 +2 309,500 +2 309,500 +2 309,500 +4 641,13263

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+2 024,128 +2 024,128 +2 024,128

в тому числі:

 = на оплату праці +2 024,128 +2 024,128 +2 024,128

з них:

 = видатки, пов’язані із медичним обслуговуванням 

внутрішньо переміщених осіб
+193,600 +193,600 +193,600
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +300,000 +95,000 +95,000 +95,000 +395,000

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2017-2020 роки" (розділ XII "Заклади охорони 

здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню…")

+300,000 +300,000 +95,000 +95,000 +95,000 +395,000

з них:

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+300,000 +300,000 +300,000

     в тому числі:

= безкоштовне забезпечення лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення  

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні, в міських закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня

+300,000 +300,000 +300,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+95,000 +95,000 +95,000 +95,000

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+95,000 +95,000 +95,000 +95,000

 - придбання обладнання для КНП "Вінницька міська 

клінічна лікарня №1", за адресою вул. Хмельницьке шосе, 

96, м.Вінниця

+669,500 +669,500 +669,500 +669,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+650,000 +650,000 +650,000 +650,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+19,500 +19,500 +19,500 +19,500

 - придбання обладнання та автомобіля для молочної кухні 

для КНП "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері 

та дитини", за адресою вул. Маяковського,138, м. Вінниця

+1 545,000 +1 545,000 +1 545,000 +1 545,000

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+1 500,000 +1 500,000 +1 500,000 +1 500,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+45,000 +45,000 +45,000 +45,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+458,285 +458,285 +458,285

з них:
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РАЗОМ
Всього

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+458,285 +458,285 +458,285 

в тому числі:

 = на оплату праці +458,285 +458,285 +458,285 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+777,543 +777,543 +875,500 +875,500 +875,500 +1 653,043 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 

медичної субвенції

+777,543 +777,543 +777,543 

в тому числі:

 = на оплату праці +777,543 +777,543 +777,543 

 - придбання обладнання для КНП "Вінницький міський клінічний 

пологовий будинок №1" за адресою  Хмельницьке шосе, 98, 

м.Вінниця

+875,500 +875,500 +875,500 +875,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+850,000 +850,000 +850,000 +850,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+25,500 +25,500 +25,500 +25,500

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню +240,044 +240,044 +240,044

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів 

медичної субвенції

+240,044 +240,044 +240,044

в тому числі:

 = на оплату праці +240,044 +240,044 +240,044

0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +3 382,322 +3 382,322 +3 382,322

0712144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+382,322 +382,322 +382,322

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 617,678 -2 617,678 -2 617,678 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-2 617,678 -2 617,678 -2 617,678 

0712146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

з них:
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РАЗОМ
Всього

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

1000000 Департамент культури

1010000 Департамент культури

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-438,300 -438,300 -358,000 -438,300 

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +100,000 +100,000 +100,000 +100,000

1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +60,300 +60,300 +43,000 +60,300

1014060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+243,000 +243,000 +180,000 +243,000

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +35,000 +35,000 +35,000 +35,000

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+35,000 +35,000 +35,000 +35,000

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +35,000 +35,000 +35,000 +35,000

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього

     з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

-3,726 -3,726 -3,726 

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
+3,726 +3,726 +3,726

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +714,183 +714,183 -59,437 -564,183 -564,183 -564,183 +150,000

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +714,183 +714,183 -59,437 -564,183 -564,183 -564,183 +150,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +714,183 +714,183 -59,437 -564,183 -564,183 -564,183 +150,000

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні +590,000 +590,000 +590,000

1115011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
+90,000 +90,000 +90,000

1115012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+500,000 +500,000 +500,000



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +280,191 +280,191 -59,437 +8,208 +8,208 +8,208 +288,399

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+280,191 +280,191 -59,437 +8,208 +8,208 +8,208 +288,399

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +13,992 +13,992 +13,992

1115061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

+10,000 +10,000 +10,000

в тому числі:

 - проведення заходів +10,000 +10,000 +10,000

1115062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3,992 +3,992 +3,992

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+2,000 +2,000 +2,000

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
+1,992 +1,992 +1,992

1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -742,391 -742,391 -742,391 -742,391 

1117325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-742,391 -742,391 -742,391 -742,391 

1500000 Департамент капітального будівництва -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 

1510000 Департамент капітального будівництва -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 -18 432,294 

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -538,828 -538,828 -538,828 -538,828 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +6 111,172 +6 111,172 +6 111,172 +6 111,172 

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +350,000 +350,000 +350,000 +350,000 

1517325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 

в тому числі:

- нове будівництво багатофункціонального Палацу спорту по вул.

Ватутіна, 18Б, в м. Вінниці
-7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 

з них:

- співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+1 635,002 +1 635,002 +1 635,002 +1 635,002 

1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -6 076,600 -6 076,600 -6 076,600 -6 076,600 

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

(будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

-4 259,129 -4 259,129 -4 259,129 -4 259,129 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого

значення «Літній театр» в ЦПКіВ ім.Горького по вул. Хлібній, 1 в

м. Вінниці (охоронний номер  352–М)  (в т .ч. проектні роботи)      

-1 817,471 -1 817,471 -1 817,471 -1 817,471 

1517360 Виконання інвестиційних проектів -14 451,868 -14 451,868 -14 451,868 -14 451,868 

1517361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 

з них:

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 

 в тому числі:

- співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) на

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 11.07.2018р. № 479-р

-15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 

1517363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+548,132 +548,132 +548,132 +548,132 

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради"

по вул. В.Порика,20 в м. Вінниця

+548,132 +548,132 +548,132 +548,132

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+548,132 +548,132 +548,132 +548,132

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

3700000 Департамент фінансів +179,275 +179,275 +179,275

3710000 Департамент фінансів +179,275 +179,275 +179,275

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+179,275 +179,275 +179,275

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +179,275 +179,275 +179,275 

в тому числі:

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

проведення розрахунків за спожиту електроенергію для вуличного

освітлення

+179,275 +179,275 +179,275

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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класифікації 

видатків та 

кредитування 
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Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

= за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+179,275 +179,275 +179,275

Всього -140 457,57537 -140 457,57537 +3 129,054 +70,203 +18 567,19092 +18 567,19092 +18 567,19092 -121 890,38445 

Міський голова  С.Моргунов     



Додаток 4

до рішення міської ради 

від 30.11.2018 №1418

з них:

Державний бюджет +447,755 +327,531 +327,531 +120,224 +120,224 

Сільський бюджет села 

Бохоники  Вінницького району
+179,275 +179,275

Всього +447,755 +327,531 +327,531 +120,224 +120,224 +179,275 +179,275

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

Разом

в тому числі на:

 заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

виправна колонія 

(№86)"

проведення розрахунків за 

спожиту електроенергію для 

вуличного освітлення (за рахунок 

направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському 

бюджеті станом на 01.01.2018р.)

 виконання заходів 

"Програми цифрового 

розвитку на 2018-2022 

роки"  

в тому числі на:

 заходи, які виконує 

Вінницький 

національний технічний 

університет 

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

з них:

На виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

(за рахунок направлення 

вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.)



Державний бюджет

Сільський бюджет села 

Бохоники  Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

тис. грн.

з них: з них:

в тому числі 

  заходи, які 

виконує Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

+240,176 +60,400 +60,400 +179,776 +179,776 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

+240,176 +60,400 +60,400 +179,776 +179,776 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

 Головне управління 

Національної 

поліції у Вінницькій 

області

Міський голова                                                                                                                                                    С. Моргунов                                                        

 заходи, які виконує 

Державна установа 

"Вінницька виправна 

колонія (№86)"

 заходи, які виконує 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет 

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в м.Вінниці"

з них:

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок перевиконання 

дохідної частини 

загального фонду 

міського бюджет)

в тому числі на:

 виконання заходів 

"Програми 

цифрового розвитку 

на 2018-2022 роки"  

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку коштів, 

що утворився в міському 

бюджеті станом на 

01.01.2018р.)

в тому числі на:

Субвенції з міського бюджету

Субвенції спеціального фонду



від 30.11.2018 №1418

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1500000 Департамент капітального будівництва +122 993,142 +122 993,142 -12 355,694 

1510000 Департамент капітального будівництва +122 993,142 +122 993,142 -12 355,694 

1517310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+2 216,216 +2 216,216 

Мостова споруда через р. Південний Буг по вул.

Чорновола, м. Вінниця - реконструкція
+2 244,946 -1,3 +2 244,946

Нове будівництво системи підсвітлення нижньої

частини мостової споруди через р. Південний Буг по 

вул. Чорновола в м. Вінниця

-28,730 -28,730 

1517320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-13 768,014 -13 768,014 -538,828 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +5 992,795 +5 992,795 +6 111,172

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця – будівництво
+5 100,000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І

ступеня №5 Вінницької міської ради" по

вул.Б.Ступки,18 в м. Вінниця

+517,450

Реконструкція спортивного майданчика

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6

Вінницької міської ради по вул. Стрілецькій,12 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

+1 288,376 +1 288,376 -134,562 

Реконструкція харчоблоку школи № 25 по вул.

Келецькій,89 в м. Вінниці
+12,790

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій,266 в

м. Вінниця

-19,336 

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36

Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,191 в м.

Вінниця

+635,000 +635,000 +488,253

 Додаток 5

до рішення міської ради

Зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33

Вінницької міської ради" по вул. В.Порика,20 в м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

-13,400 

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-

естетичний колегіум №29 Вінницької міської ради"

по вул. Київська,149 в м. Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

+3 869,419 +3 869,419 -40,023 

Реконструкція (термомодернізація) закладів освіти в 

м. Вінниця
+200,000 +200,000 +200,000

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +350,000 +350,000 +350,000 

Реконструкція приміщень третього поверху будівлі

"Вінницький міський клінічний пологовий будинок

№2"  по вул. Коцюбинського,50 в м.Вінниця

-500,000 -500,000 -500,000 

Реконструкція (термомодернізація) закладів 

охорони здоров’я в м. Вінниця
+850,000 +850,000 +850,000 

1517325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-20 110,809 -20 110,809 -7 000,000 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця (в т.ч.

проектні роботи)

-20 110,809 +0,3 -20 110,809 

Нове будівництво багатофункціонального Палацу

спорту по вул. Ватутіна, 18Б, в м. Вінниці
-7 000,000 

в тому числі:

- співфінансування за рахунок коштів міського

бюджету (бюджету розвитку)
-7 000,000 

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+1 240,000 +1 240,000 +1 635,002 

Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
+1 240,000 -1,5 +1 240,000 +1 635,002 

Будівництво відкритої п’ятиповерхової парковки

для легкових автомобілів по вул. Соборній,59,

м.Вінниця

-720,000 -720,000 -720,000 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

-720,000 

Нове будівництво відкритої п’ятиповерхової 

парковки для легкових автомобілів по вул. 

Соборна,59, м. Вінниця

+720,000 +720,000 +720,000

в тому числі:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 
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бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо
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фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

+720,000

1517360 Виконання інвестиційних проектів         -14 451,868 

1517361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

-15 000,000 

Добудова головного корпусу міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги по вул. 

Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво

-15 000,000 

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету 

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11.07.2018р. № 479-р

-15 000,000 

1517363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій                                   

+548,132

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 

Вінницької міської ради" по вул. В.Порика,20 в м. 

Вінниця

+548,132

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+548,132

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
+133 304,940 +133 304,940 +1 000,000

Реконструкція адміністративної будівлі з

прибудовами за адресою вул. Соборна,36,

м.Вінниця

-350,000 -350,000 -350,000 

Реконструкція адмінбудівлі по  вул. Соборна,36 в м. 

Вінниця
+350,000 +350,000 +350,000

Реконструкція будівлі для розміщення 

«Вінницького інноваційно-технологічного парку» за 

адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 (Літера А)

+56 533,541 +56 533,541 +500,000

Реконструкція будівлі для розміщення 

«Вінницького інноваційно-технологічного парку» за 

адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)

+76 771,399 +76 771,399 +500,000

1200000 Департамент міського господарства +10 741,262 +10 741,262 +9 599,862 

1210000 Департамент міського господарства +10 741,262 +10 741,262 +9 599,862 
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кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки
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1217310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +741,262 +741,262 -400,138 

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

-617,545 

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією -617,545 

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в

приватному секторі (в т.ч. проектні роботи)
+847,952 -0,7 +847,952 +617,545

Реконструкція мереж зливової каналізації (в т.ч.

проектні роботи)
-4,583 -4,583 -4,583 

Нове будівництво поля для гри в міні футбол по

вул. Брацлавській,98 (на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9

Вінницької міської ради") (в т.ч. проектні роботи) 

-11,449 -11,449 -11,449 

Реконструкція мережі водопроводу Д-100мм по вул.

Замковій, 19-23 в м. Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

-88,607 -88,607 -0,186 

Реконструкція мережі зливової каналізації по  

вул.Сергія Зулінського, 49 в м.Вінниці (в 

т.ч.проектні роботи)

-342,804 

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. В.Стефаника, Б.Шкляра, Л.Мосендза,

М.Болярського, провулках 1-му, 2-му Л.Мосендза, 1-

му, 2-му Б.Шкляра, тупику Л.Мосендза в м.Вінниця

(в т.ч. проектні роботи) 

-39,065 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

-39,065 

Реконструкція дитячого та спортивного

майданчиків по вул. Хмельницьке шосе,22

(територія КЗ "Вінницький міський палац дітей та

юнацтва імені Лялі Ратушної") в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

-2,051 -2,051 -2,051 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

-2,051 
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1217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

Поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" 
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+20 000,000 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+20 000,000 

1417310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-5 000,000 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. 

Північної до залізничого переїзду)
+1 011,982

Нове будівництво вул. Проектної 12А (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул.

Проектною 13) та ділянки вул. Проектної 13 (від

перехрестя з вул. Проектною 12А до перехрестя з

вул. Проектною 12)

-6 011,982 

1417360 Виконання інвестиційних проектів +25 000,000

1417361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+25 000,000

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+25 000,000

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету 

(бюджету розвитку) на об'єкти, які 

фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2018р. № 372-р

+25 000,000

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+20 000,000

0200000 Виконавчий комітет міської ради -18 357,737 -18 040,259 -10 098,250 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -18 357,737 -18 040,259 -10 098,250 

0217330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності
-98,250 
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типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету
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завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Будівництво територіальної автоматизованої

системи централізованого оповіщення населення м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

-98,250 

0217370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
-18 357,737 -18 040,259 -10 000,000 

Реконструкція приміщень 6-го поверху

адміністративної будівлі по вул. Соборній, 59 в м.

Вінниця

-18 357,737 -1,7 -18 040,259 -10 000,000 

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
-10 000,000 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -742,391 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -742,391 

1117320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-742,391 

1117325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-742,391 

Реконструкція частини будівлі котельні по вул.

Келецька, 94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці

-742,391 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 886,176

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 886,176

0211060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,

в дитячих будинках, у тому числі сімейного типу,

прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

Капітальні видатки +100,000

з них:

- придбання меблів та побутової техніки для облаштування

дитячого будинку сімейного типу
Капітальні видатки +100,000

0217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки +190,000

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м. Вінниця"

Капітальні видатки +190,000

0217690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки +206,000

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки +206,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
Капітальні видатки +206,000
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0219800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +1 390,176

в тому числі:

 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки +240,176

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2015-2018 роки в м. Вінниці"
Капітальні видатки +60,400

з них:

 = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

виправна колонія (№86)"
Капітальні видатки +60,400

- виконання заходів "Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки"  
Капітальні видатки +179,776

з них:

= на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на

базі Вінницького національного технічного університету
Капітальні видатки +179,776

в тому числі:

 =  заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет 
Капітальні видатки +179,776

   за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +1 150,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2015-2018 роки в м. Вінниці"
Капітальні видатки +1 150,000

з них:

= Головне управління Національної поліції у Вінницькій

області
Капітальні видатки +1 150,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
Капітальні видатки +1 150,000

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+11 379,231

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+11 379,231

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -1 040,499 

в тому числі:
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- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку на

вулиці Волошковій» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»

(капітальний ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій) 

Капітальні видатки -18,810 

- на реалізацію проекту «Створення зони безпеки та

комфорту частини вулиці Гоголя» - переможця конкурсу

проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці»  (капітальний ремонт території по вул.Гоголя)

Капітальні видатки -13,918 

- на реалізацію проекту «Благоустрій парку Інтеграл

(мікрорайон Тяжилів)» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Чехова)

Капітальні видатки -1 000,000 

- на реалізацію проекту «Благоустрій природного джерела

питної води на вул.Сергєєва-Ценського» - переможця

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт зони

благоустрою по вул.Сергєєва-Ценського) 

Капітальні видатки -0,219 

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку

біля озера на вул.Гладкова» - переможця конкурсу проектів

в рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»

(капітальний ремонт зони відпочинку по вул.Гладкова)

Капітальні видатки -7,552 

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
Капітальні видатки +12 419,730

1417461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальні видатки +12 419,730

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Гніванське

шосе в м. Вінниці
Капітальні видатки +12 419,730
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0800000 Департамент соціальної політики +1 218,40792

0810000 Департамент соціальної політики +1 218,40792

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю

в установах соціального обслуговування

Капітальні видатки +47,500

0813104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем

проживання громадян, які не здатні до

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,

інвалідністю

Капітальні видатки +47,500

0813220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для окремих категорій населення відповідно

до законодавства

Капітальні видатки +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки +1 170,90792

0813223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на

території інших держав, визначених у абзаці першому

пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб

з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на

території інших держав, які стали інвалідами внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених

пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",

та які потребують поліпшення житлових умов

Капітальні видатки +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки +1 170,90792

0600000 Департамент освіти +393,241

0610000 Департамент освіти +393,241

0611010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки +230,109

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення

та придбання енергозаощаджуючого обладнання для

пральні комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №29 Вінницької міської ради" - переможця 15-го

обласного конкурсу проектів розвитку територіальних

громад

Капітальні видатки +46,138

з них:
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= співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (в тому числі проектні роботи)
Капітальні видатки +46,138

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт даху з

використанням енергозберігаючих матеріалів

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №1

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Капітальні видатки -65,549 

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (в тому числі проектні роботи)
Капітальні видатки -65,549 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +174,803

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки +67,132

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +67,132

 в тому числі:

 = придбання та встановлення обладнання для 

створення екологічно збалансованого навчально-

дослідницького комплексу: геліосистема — оранжерея 

— кабінет біології в комунальному закладі 

“Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької 

міської ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця

Капітальні видатки -973,350 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки -945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
Капітальні видатки -28,350 

 =  капітальний ремонт приміщення оранжереї з 

влаштуванням альтернативної (резервної) системи 

електропостачання на фотоелементах в 

комунальному закладі "Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької 

міської ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця"

Капітальні видатки +973,350

з них:
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 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +945,000

 - співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
Капітальні видатки +28,350

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +96,000

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки +96,000

з них:

 - інклюзивно-ресурсний центр Капітальні видатки +96,000

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +96,000

0700000 Департамент охорони здоров’я +3 185,000

0710000 Департамент охорони здоров’я +3 185,000

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +2 309,500

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +2 150,000

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +159,500

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки +2 309,500

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +95,000

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XII "Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню…")

Капітальні видатки +95,000

з них:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки +95,000

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня м.Вінниці

Капітальні видатки +95,000

 - придбання обладнання для КНП "Вінницька міська 

клінічна лікарня №1", за адресою вул. Хмельницьке 

шосе, 96, м.Вінниця

Капітальні видатки +669,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Капітальні видатки +650,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
Капітальні видатки +19,500

 - придбання обладнання та автомобіля для молочної 

кухні для КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

"Центр матері та дитини", за адресою 

вул.Маяковського,138, м. Вінниця

Капітальні видатки +1 545,000

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

Капітальні видатки +1 500,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
Капітальні видатки +45,000

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
Капітальні видатки +875,500

з них:

 - придбання обладнання для КНП "Вінницький 

міський клінічний пологовий будинок №1" за 

адресою Хмельницьке шосе, 98, м.Вінниця

Капітальні видатки +875,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +850,000

 = співфінансування за рахунок коштів 

міського бюджету (бюджету розвитку)
Капітальні видатки +25,500



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +178,208

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +178,208

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки +8,208

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки +8,208

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки +170,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд Капітальні видатки +170,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки +170,000

1500000 Департамент капітального будівництва -6 076,600 

1510000 Департамент капітального будівництва -6 076,600 

1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -6 076,600 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку

гімназії (будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській,

4 в м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)

Капітальні видатки -4 259,129 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури

місцевого значення «Літній театр» в  ЦПКіВ ім.Горького по 

вул. Хлібній, 1 в м. Вінниці (охоронний номер 352–М) (в т

.ч. проектні роботи)      

Капітальні видатки -1 817,471 

Всього +115 376,667 +115 694,145 +18 567,19092

Міський голова С.Моргунов



від 30.11.2018 №1418

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет міської ради +101,895 -8 212,074 -8 110,179 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +101,895 -8 212,074 -8 110,179 

0211060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в

дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, прийомних

сім'ях, сім'ях патронатного вихователя

Програма соціального захисту сімей з дітьми, які

опинилися у складних життєвих обставинах, та дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у

м. Вінниці на 2017-2020 роки (рішення міської ради

від 28.10.2016р. №460)

+100,000 +100,000

з них:

 - придбання меблів та побутової техніки для облаштування 

дитячого будинку сімейного типу
+100,000 +100,000

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

(рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319, зі

змінами)

+22,000 +22,000

0213133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +22,000 +22,000

0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+28,140 +28,140

0217330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-98,250 -98,250 

0217370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-10 000,000 -10 000,000 

0217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 

Програма розвитку електронного урядування на 2015-

2018 роки (рішення міської ради від 23.01.2015р.

№1989, зі змінами)

-190,000 +190,000

 в тому числі:

Додаток 6

до рішення міської ради   

Зміни до переліку програм, затверджених міською радою, які фінансуватимуться

за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету
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функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи

збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.

Вінниця"

-190,000 +190,000

0217690 0490 Інша економічна діяльність -206,000 +206,000

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -206,000 +206,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у місто

Вінницю на 2018-2020 роки (рішення міської ради від

24.11.2017р. №930)

-206,000 +206,000

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+447,755 +1 390,176 +1 837,931

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+447,755 +240,176 +687,931

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-

2018 роки в м. Вінниці"

Комплексна правоохоронна програма на 2015-2018

роки в м.Вінниці (рішення міської ради від

27.02.2015р. №2018, зі змінами)

+327,531 +60,400 +387,931

з них:

 = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

виправна колонія (№86)"
+327,531 +60,400 +387,931

- виконання заходів "Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки"  

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки

(рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353)
+120,224 +179,776 +300,000

з них:

= на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі

Вінницького національного технічного університету
+120,224 +179,776 +300,000

в тому числі:

 =  заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет 
+120,224 +179,776 +300,000

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+1 150,000 +1 150,000

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету
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класифікації 
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програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-

2018 роки в м. Вінниці"

Комплексна правоохоронна програма на 2015-2018

роки в м.Вінниці (рішення міської ради від

27.02.2015р. №2018, зі змінами)

+1 150,000 +1 150,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+1 150,000 +1 150,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+1 150,000 +1 150,000

1200000 Департамент міського господарства +9 599,862 +9 599,862

1210000 Департамент міського господарства +9 599,862 +9 599,862

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-400,138 -400,138 

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+10 000,000 +10 000,000

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+10 000,000 +10 000,000

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +5 256,863 +31 379,231 +36 636,094

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +5 256,863 +31 379,231 +36 636,094

1413240 Інші заклади та заходи +10,779 +10,779

1413242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+10,779 +10,779

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+10,779 +10,779



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+5 246,084 -1 040,499 +4 205,585

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку на

вулиці Волошковій» - переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій) 

-18,810 -18,810 

- на реалізацію проекту «Створення зони безпеки та

комфорту частини вулиці Гоголя» - переможця конкурсу

проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці»  (капітальний ремонт території по вул.Гоголя)

-13,918 -13,918 

- на реалізацію проекту «Благоустрій парку Інтеграл

(мікрорайон Тяжилів)» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Чехова)

-1 000,000 -1 000,000 

- на реалізацію проекту «Благоустрій природного джерела

питної води на вул.Сергєєва-Ценського» - переможця

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив

м. Вінниці» (капітальний ремонт зони благоустрою по

вул.Сергєєва-Ценського) 

-0,219 -0,219 

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку біля

озера на вул.Гладкова» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці»

(капітальний ремонт зони відпочинку по вул.Гладкова)

-7,552 -7,552 

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +152,097 +152,097

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+152,097 +152,097



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-5 000,000 -5 000,000 

1417360 Виконання інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+25 000,000 +25 000,000

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+25 000,000 +25 000,000

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+25 000,000 +25 000,000

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету 

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2018р. № 372-р

+25 000,000 +25 000,000

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+12 419,730 +12 419,730

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+12 419,730 +12 419,730

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське

шосе в м. Вінниці
+12 419,730 +12 419,730

1418120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування життя

людей на водних об'єктах м.Вінниці на період 2013-

2020 роки (рішення міської ради від 26.12.2012р.

№1118, зі змінами)

-152,097 -152,097 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 248,133 +3 248,133

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 248,133 +3 248,133

1917420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

(рішення міської ради від 22.12.2017р. №1003, зі

змінами)

+3 248,133 +3 248,133

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +3 248,133 +3 248,133

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+3 248,133 +3 248,133

0800000 Департамент соціальної політики -42,500 +47,500 +5,000

0810000 Департамент соціальної політики -42,500 +47,500 +5,000

0813050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+200,000 +200,000

в тому числі:

 - за рахунок доходів міського бюджету +200,000 +200,000

з них:

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих 

дітей, що лікуються амбулаторно

+200,000 +200,000

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

-47,500 +47,500

0813104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

-47,500 +47,500

0813160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

-650,000 -650,000 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп
+38,944 +38,944

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року та сім'ям загиблих

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО

-38,944 -38,944 

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+5,000 +5,000

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+5,000 +5,000

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +5,000 +5,000

0813240 Інші заклади та заходи +450,000 +450,000

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+450,000 +450,000

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+1 195,000 +1 195,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян

міста Вінниці (відшкодування втрат комунальним закладам та

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

-435,220 -435,220 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на

обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на

виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+25,000 +25,000

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

-94,299 -94,299 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- надання матеріальної грошової допомоги членам

територіальної громади міста Вінниці, які є

військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил

України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної

прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,

особами рядового, начальницького складу і

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, особам, що є у складі добровольчих

формувань, які брали участь в антитерористичній операції

(АТО) або забезпеченні її проведення, і в ході АТО під час

захисту незалежності, суверенітету та територіальної

цілісності України отримали травму, поранення, контузію,

каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних військовослужбовців

та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

-250,701 -250,701 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям

громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+10,220 +10,220

0600000 Департамент освіти -266,435 +393,241 +126,806

0610000 Департамент освіти -266,435 +393,241 +126,806

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

-567,633 +230,109 -337,524 

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

+46,138 +46,138



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(в тому числі проектні роботи)
+46,138 +46,138

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт даху з

використанням енергозберігаючих матеріалів комунального

закладу "Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької

міської ради" - переможця 15-го обласного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

-65,549 -65,549 

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(в тому числі проектні роботи)
-65,549 -65,549 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
-174,803 +174,803

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

-49,356 +67,132 +17,776

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -49,356 +67,132 +17,776

 в тому числі:

 = придбання та встановлення обладнання для створення 

екологічно збалансованого навчально-дослідницького 

комплексу: геліосистема — оранжерея — кабінет 

біології в комунальному закладі “Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької 

міської ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця

-973,350 -973,350 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-945,000 -945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-28,350 -28,350 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 =  капітальний ремонт приміщення оранжереї з 

влаштуванням альтернативної (резервної) системи 

електропостачання на фотоелементах в комунальному 

закладі "Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької 

міської ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця"

+973,350 +973,350

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+945,000 +945,000

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+28,350 +28,350

0611090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+47,917 +47,917

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+313,121 +96,000 +409,121

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +310,806 +96,000 +406,806

з них:

 - інклюзивно-ресурсний центр +310,806 +96,000 +406,806

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +184,000 +96,000 +280,000

 =  за рахунок субвенції з районного бюджету 

Вінницького району
+126,806 +126,806

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +2,315 +2,315

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти 

м.Вінниці на 2013-2020 роки
+2,315 +2,315

з них:

 = виконання інших заходів Програми +2,315 +2,315

0613140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

Програма "Вінниця - місто, дружнє до дітей" на період

2015-2020 роки" (рішення міської ради від 26.12.2014р.

№1949,зі змінами)

-5,484 -5,484 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0614080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

-5,000 -5,000 

0614082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -5,000 -5,000 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення фестивалів

та заходів по відзначенню професійних свят з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються 

за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-5,000 -5,000 

0700000 Департамент охорони здоров’я +7 189,82663 +3 185,000 +10 374,82663

0710000 Департамент охорони здоров’я +7 189,82663 +3 185,000 +10 374,82663

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 789,91763 +2 309,500 +5 099,41763

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+2 789,91763 +2 309,500 +5 099,41763

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+2 150,000 +2 150,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+2 482,413 +2 482,413

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +159,500 +459,500

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 331,63263 +2 309,500 +4 641,13263

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

+2 024,128 +2 024,128



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

 = на оплату праці +2 024,128 +2 024,128

з них:

 = видатки, пов’язані із медичним обслуговуванням 

внутрішньо переміщених осіб
+193,600 +193,600

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +95,000 +395,000

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XII "Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню…")

+300,000 +95,000 +395,000

з них:

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+300,000 +300,000

     в тому числі:

= безкоштовне забезпечення лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення  

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні, в міських закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня

+300,000 +300,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+95,000 +95,000

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+95,000 +95,000

 - придбання обладнання для КНП "Вінницька міська 

клінічна лікарня №1", за адресою вул. Хмельницьке 

шосе, 96, м.Вінниця

+669,500 +669,500

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+650,000 +650,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+19,500 +19,500

 - придбання обладнання та автомобіля для молочної 

кухні для КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

"Центр матері та дитини", за адресою вул. 

Маяковського,138, м. Вінниця

+1 545,000 +1 545,000

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+1 500,000 +1 500,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+45,000 +45,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+458,285 +458,285

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

+458,285 +458,285

в тому числі:

 = на оплату праці +458,285 +458,285

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+777,543 +875,500 +1 653,043

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+777,543 +777,543

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

+777,543 +777,543



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

 = на оплату праці +777,543 +777,543

 - придбання обладнання для КНП "Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1"  за адресою Хмельницьке 

шосе, 98, м.Вінниця

+875,500 +875,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+850,000 +850,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+25,500 +25,500

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню +240,044 +240,044

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+240,044 +240,044

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

+240,044 +240,044

в тому числі:

 = на оплату праці +240,044 +240,044

0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+3 382,322 +3 382,322

0712144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+382,322 +382,322

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+3 000,000 +3 000,000

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет
+3 000,000 +3 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 617,678 -2 617,678 

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет
-2 617,678 -2 617,678 

0712146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань
+3 000,000 +3 000,000

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

+3 000,000 +3 000,000

1000000 Департамент культури

1010000 Департамент культури

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

-438,300 -438,300 

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+100,000 +100,000

1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+60,300 +60,300

1014060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+243,000 +243,000

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +35,000 +35,000

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+35,000 +35,000

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +35,000 +35,000

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

     з них:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та 

дорослих, окремих талановитих виконавців різних вікових 

категорій на конкурси і  фестивалі, відправлення творчих 

робіт на виставки, конкурси та  здійснення фінансування 

заходів щодо підготовки до фіналів конкурсів 

міжнародного значення, зокрема "Євробачення" тощо

-3,726 -3,726 

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
+3,726 +3,726

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +714,183 -564,183 +150,000

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +714,183 -564,183 +150,000

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

+590,000 +590,000

1115011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+90,000 +90,000

1115012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+500,000 +500,000

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

+280,191 +8,208 +288,399

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+280,191 +8,208 +288,399

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

-170,000 +170,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -170,000 +170,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -170,000 +170,000

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

+13,992 +13,992



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1115061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

+10,000 +10,000

в тому числі:

 - проведення заходів +10,000 +10,000

1115062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3,992 +3,992

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

+2,000 +2,000

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям

спортивних шкіл міста
+1,992 +1,992

1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-742,391 -742,391 

1117325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-742,391 -742,391 

1500000 Департамент капітального будівництва -18 432,294 -18 432,294 

1510000 Департамент капітального будівництва -18 432,294 -18 432,294 

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-538,828 -538,828 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +6 111,172 +6 111,172

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +350,000 +350,000

1517325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-7 000,000 -7 000,000 

в тому числі:

- нове будівництво багатофункціонального Палацу спорту по

вул. Ватутіна, 18Б, в м. Вінниці

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-7 000,000 -7 000,000 

з них:

- співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-7 000,000 -7 000,000 

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 635,002 +1 635,002



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

міської ради від 22.12.2017р. №1020, зі змінами)

-6 076,600 -6 076,600 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку

гімназії (будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4

в м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)

-4 259,129 -4 259,129 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури

місцевого значення «Літній театр» в ЦПКіВ ім.Горького по

вул. Хлібній, 1 в м. Вінниці (охоронний номер 352–М) (в т

.ч. проектні роботи)      

-1 817,471 -1 817,471 

1517360 Виконання інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-14 451,868 -14 451,868 

1517361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-15 000,000 -15 000,000 

з них:

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, м. Вінниці -

будівництво

-15 000,000 -15 000,000 

 в тому числі:

- співфінансування з міського бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку відповідно до

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018р.

№ 479-р

-15 000,000 -15 000,000 

1517363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

+548,132 +548,132

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської

ради" по вул. В.Порика,20 в м. Вінниця

+548,132 +548,132

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+548,132 +548,132

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 000,000 +1 000,000

3700000 Департамент фінансів +179,275 +179,275

3710000 Департамент фінансів +179,275 +179,275

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +179,275 +179,275

в тому числі:

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

проведення розрахунків за спожиту електроенергію для

вуличного освітлення

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+179,275 +179,275

Всього +16 381,24063 +17 396,283 +33 777,52363

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



Додаток 7

до рішення міської ради   

від 30.11.2018 №1418

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0100 Державне управління +3 820,695 +3 820,695 +3 363,638 +3 820,695

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +3 820,695 +3 820,695 +3 363,638 +3 820,695

0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+3 820,695 +3 820,695 +3 363,638 +3 820,695

1000 Освіта -694,251 -694,251 -528,437 +493,241 +493,241 +493,241 -201,010 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

-228,645 

 - за рахунок субвенції з районного бюджету  Вінницького району +126,806 +126,806 +58,208 +126,806

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-174,803 -174,803 +174,803 +174,803 +174,803

 - за рахунок доходів міського бюджету -646,254 -646,254 -358,000 +318,438 +318,438 +318,438 -327,816 

1010 0910 Надання дошкільної освіти -567,633 -567,633 +230,109 +230,109 +230,109 -337,524 

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного конкурсу

проектів розвитку територіальних громад

+46,138 +46,138 +46,138 +46,138

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
+46,138 +46,138 +46,138 +46,138

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт даху з

використанням енергозберігаючих матеріалів комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №1 Вінницької міської ради" -

переможця 15-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

-65,549 -65,549 -65,549 -65,549 

з них:

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
-65,549 -65,549 -65,549 -65,549 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-174,803 -174,803 +174,803 +174,803 +174,803

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної 

класифікації 

видатків та 
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РАЗОМ
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1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-49,356 -49,356 +67,132 +67,132 +67,132 +17,776

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -49,356 -49,356 +67,132 +67,132 +67,132 +17,776 

 = придбання та встановлення обладнання для створення 

екологічно збалансованого навчально-дослідницького 

комплексу: геліосистема — оранжерея — кабінет біології в 

комунальному закладі “Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської 

ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця

-973,350 -973,350 -973,350 -973,350 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-945,000 -945,000 -945,000 -945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-28,350 -28,350 -28,350 -28,350 

 =  капітальний ремонт приміщення оранжереї з 

влаштуванням альтернативної (резервної) системи 

електропостачання на фотоелементах в комунальному 

закладі "Загальноосвітня школа 

I—III ступенів № 4 ім. Д. І. Менделєєва Вінницької міської 

ради”, вул. Гоголя, 18, м. Вінниця"

+973,350 +973,350 +973,350 +973,350 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+945,000 +945,000 +945,000 +945,000 

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+28,350 +28,350 +28,350 +28,350 

1060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт

і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках,

у тому числі сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного

вихователя

+100,000 +100,000 +100,000 +100,000

з них:

 - придбання меблів та побутової техніки для облаштування 

дитячого будинку сімейного типу
+100,000 +100,000 +100,000 +100,000

1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+47,917 +47,917 +47,917

1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-438,300 -438,300 -358,000 -438,300 

1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-228,645 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

-228,645 
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1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +313,121 +313,121 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +409,121

1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +310,806 +310,806 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +406,806

в тому числі:

 - інклюзивно-ресурсний центр +310,806 +310,806 +58,208 +96,000 +96,000 +96,000 +406,806

 в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +184,000 +184,000 +96,000 +96,000 +96,000 +280,000

 =  за рахунок субвенції з районного бюджету Вінницького 

району
+126,806 +126,806 +58,208

1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +2,315 +2,315 +2,315

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на 

2013-2020 роки
+2,315 +2,315 +2,315

з них:

 = виконання інших заходів Програми +2,315 +2,315 +2,315

2000 Охорона здоров’я +7 189,82663 +7 189,82663 +3 185,000 +3 185,000 +3 185,000 +10 374,82663

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+6 500,000 +6 500,000 +6 500,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 317,678 -2 317,678 +185,000 +185,000 +185,000 -2 132,678 

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 789,91763 +2 789,91763 +2 309,500 +2 309,500 +2 309,500 +5 099,41763

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+2 150,000 +2 150,000 +2 150,000 +2 150,000

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 482,413 +2 482,413 +2 482,413 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463 

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +300,000 +159,500 +159,500 +159,500 +459,500 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 331,63263 +2 331,63263 +2 309,500 +2 309,500 +2 309,500 +4 641,13263
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з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+2 024,128 +2 024,128 +2 024,128

в тому числі:

 = на оплату праці +2 024,128 +2 024,128 +2 024,128

 з них:

 = видатки, пов’язані із медичним обслуговуванням 

внутрішньо переміщених осіб
+193,600 +193,600 +193,600

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+7,50463 +7,50463 +7,50463 

 - за рахунок доходів міського бюджету +300,000 +300,000 +95,000 +95,000 +95,000 +395,000 

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2017-2020 роки" (розділ XII "Заклади охорони 

здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню…")

+300,000 +300,000 +95,000 +95,000 +95,000 +395,000

з них:

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+300,000 +300,000 +300,000

     в тому числі:

= безкоштовне забезпечення лікарськими 

засобами, виробами медичного призначення  

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні, в міських закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня

+300,000 +300,000 +300,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+95,000 +95,000 +95,000 +95,000

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+95,000 +95,000 +95,000 +95,000

 - придбання обладнання для КНП "Вінницька міська 

клінічна лікарня №1", за адресою вул. Хмельницьке шосе, 

96, м.Вінниця

+669,500 +669,500 +669,500 +669,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+650,000 +650,000 +650,000 +650,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+19,500 +19,500 +19,500 +19,500

 - придбання обладнання та автомобіля для молочної кухні 

для КНП "Вінницька міська клінічна лікарня "Центр матері 

та дитини", за адресою вул. Маяковського,138, м. Вінниця

+1 545,000 +1 545,000 +1 545,000 +1 545,000
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в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+1 500,000 +1 500,000 +1 500,000 +1 500,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+45,000 +45,000 +45,000 +45,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+458,285 +458,285 +458,285

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+458,285 +458,285 +458,285 

 = на оплату праці +458,285 +458,285 +458,285 

2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+777,543 +777,543 +875,500 +875,500 +875,500 +1 653,043 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+777,543 +777,543 +777,543 

в тому числі:

 = на оплату праці +777,543 +777,543 +777,543 

 - придбання обладнання для КНП "Вінницький міський 

клінічний пологовий будинок №1" за адресою  

Хмельницьке шосе, 98, м.Вінниця

+875,500 +875,500 +875,500 +875,500

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+850,000 +850,000 +850,000 +850,000

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+25,500 +25,500 +25,500 +25,500

2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +240,044 +240,044 +240,044

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+240,044 +240,044 +240,044

в тому числі:

 = на оплату праці +240,044 +240,044 +240,044

2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +3 382,322 +3 382,322 +3 382,322

2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+382,322 +382,322 +382,322

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

в тому числі:
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РАЗОМ
Всього

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 617,678 -2 617,678 -2 617,678 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-2 617,678 -2 617,678 -2 617,678 

2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -160 674,716 -160 674,716 -64,147 +129,640 +1 218,40792 +1 218,40792 +1 218,40792 -159 456,30808 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-161 181,440 -161 181,440 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 -160 010,53208 

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +521,929 +521,929 +521,929

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10,779 +10,779 +10,779

 - за рахунок доходів міського бюджету -25,984 -25,984 -64,147 +129,640 +47,500 +47,500 +47,500 +21,516

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-161 276,400 -161 276,400 -161 276,400 

3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
+94,960 +94,960 +94,960

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+94,960 +94,960 +94,960

3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

+20,175 +20,175 +20,175

3022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

+74,785 +74,785 +74,785

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+521,929 +521,929 +521,929

3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+521,929 +521,929 +521,929

 в тому числі:
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РАЗОМ
Всього

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету 

+521,929 +521,929 +521,929

3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+200,000 +200,000 +200,000

в тому числі:

 - за рахунок доходів міського бюджету +200,000 +200,000 +200,000

з них:

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих 

дітей, що лікуються амбулаторно

+200,000 +200,000 +200,000

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого 

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

-47,500 -47,500 +11,139 +47,500 +47,500 +47,500

3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

-47,500 -47,500 +11,139 +47,500 +47,500 +47,500

3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +5,243

3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+5,243

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +22,000 +22,000 -64,147 +64,147 +22,000

3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -64,147 +64,147

3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +22,000 +22,000 +22,000

3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-5,484 -5,484 -5,484 

3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і

потребують сторонньої допомоги

-650,000 -650,000 -650,000 

3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп
+38,944 +38,944 +38,944

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали

безпосередню участь в АТО

-38,944 -38,944 -38,944 
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3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +5,000 +5,000 +5,000

3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+5,000 +5,000 +5,000

в тому числі:

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці +5,000 +5,000 +5,000

3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших

держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників

бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7

частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов

+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
+1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792 +1 170,90792

3240 Інші заклади та заходи +460,779 +460,779 +49,111 +460,779

3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+49,111

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
+49,111

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +460,779 +460,779 +460,779

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян +10,779 +10,779 +10,779

з них:

  = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10,779 +10,779 +10,779

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
+1 195,000 +1 195,000 +1 195,000
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РАЗОМ
Всього

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян міста Вінниці

(відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

-435,220 -435,220 -435,220 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

+25,000 +25,000 +25,000

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей
-94,299 -94,299 -94,299 

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького

складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які

брали участь в антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні

її проведення, і в ході АТО під час захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України отримали травму,

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих

формувань

-250,701 -250,701 -250,701 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

+10,220 +10,220 +10,220

4000 Культура i мистецтво +433,300 +433,300 +358,000 +433,300

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +433,300 +433,300 +358,000 +433,300

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +100,000 +100,000 +100,000 +100,000

4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +60,300 +60,300 +43,000 +60,300

4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+243,000 +243,000 +180,000 +243,000

4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +30,000 +30,000 +35,000 +30,000

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+35,000 +35,000 +35,000 +35,000

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +35,000 +35,000 +35,000 +35,000

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -5,000 -5,000 -5,000 
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в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва м.Вінниці

на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

-5,000 -5,000 -5,000 

 з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

-3,726 -3,726 -3,726 

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
+3,726 +3,726 +3,726

5000 Фiзична культура i спорт +714,183 +714,183 -59,437 +178,208 +178,208 +178,208 +892,391

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +714,183 +714,183 -59,437 +178,208 +178,208 +178,208 +892,391

5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +590,000 +590,000 +590,000

5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
+90,000 +90,000 +90,000

5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+500,000 +500,000 +500,000

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +280,191 +280,191 -59,437 +8,208 +8,208 +8,208 +288,399

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+280,191 +280,191 -59,437 +8,208 +8,208 +8,208 +288,399

5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -170,000 -170,000 +170,000 +170,000 +170,000

5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +13,992 +13,992 +13,992

5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

+10,000 +10,000 +10,000

в тому числі:

 - проведення заходів +10,000 +10,000 +10,000

з них:

5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3,992 +3,992 +3,992

в тому числі:
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- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+2,000 +2,000 +2,000

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
+1,992 +1,992 +1,992

6000 Житлово-комунальне господарство +5 426,321 +5 426,321 -1 040,499 -1 040,499 -1 040,499 +4 385,822

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +5 426,321 +5 426,321 -1 040,499 -1 040,499 -1 040,499 +4 385,822

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +5 274,224 +5 274,224 -1 040,499 -1 040,499 -1 040,499 +4 233,725

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку на вулиці

Волошковій» - переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт зони

відпочинку по вул.Волошковій) 

-18,810 -18,810 -18,810 -18,810 

- на реалізацію проекту «Створення зони безпеки та комфорту

частини вулиці Гоголя» - переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт

території по вул.Гоголя)

-13,918 -13,918 -13,918 -13,918 

- на реалізацію проекту «Благоустрій парку Інтеграл (мікрорайон

Тяжилів)» - переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт зони

благоустрою по вул.Чехова)

-1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

- на реалізацію проекту «Благоустрій природного джерела питної

води на вул.Сергєєва-Ценського» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний

ремонт зони благоустрою по вул.Сергєєва-Ценського) 

-0,219 -0,219 -0,219 -0,219 

- на реалізацію проекту «Облаштування зони відпочинку біля озера

на вул.Гладкова» - переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці» (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул.Гладкова)

-7,552 -7,552 -7,552 -7,552 

6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +152,097 +152,097 +152,097

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу
+152,097 +152,097 +152,097

7300 Будівництво та регіональний розвиток -9 673,073 -9 673,073 -9 673,073 -9 673,073 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-41,116 -41,116 -41,116 -41,116 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -19 631,957 -19 631,957 -19 631,957 -19 631,957 

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -5 400,138 -5 400,138 -5 400,138 -5 400,138 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-41,116 -41,116 -41,116 -41,116 

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -1 281,219 -1 281,219 -1 281,219 -1 281,219 
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7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +6 111,172 +6 111,172 +6 111,172 +6 111,172 

7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +350,000 +350,000 +350,000 +350,000 

7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-7 742,391 -7 742,391 -7 742,391 -7 742,391 

в тому числі:

- нове будівництво багатофункціонального Палацу спорту по вул.

Ватутіна, 18Б, в м. Вінниці
-7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 

з них:

- співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 -7 000,000 

7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+1 536,752 +1 536,752 +1 536,752 +1 536,752

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -6 076,600 -6 076,600 -6 076,600 -6 076,600 

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

(будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

-4 259,129 -4 259,129 -4 259,129 -4 259,129 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого

значення «Літній театр» в ЦПКіВ ім.Горького по вул. Хлібній, 1 в

м. Вінниці (охоронний номер  352–М)  (в т .ч. проектні роботи)      

-1 817,471 -1 817,471 -1 817,471 -1 817,471 

7360 Виконання інвестиційних проектів +10 548,132 +10 548,132 +10 548,132 +10 548,132 

7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського),

м. Вінниця - реконструкція
+25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

+25 000,000 +25 000,000 +25 000,000 +25 000,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+20 000,000 +20 000,000 +20 000,000 +20 000,000

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 

 в тому числі:

- співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) на

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 11.07.2018р. № 479-р

-15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 -15 000,000 

7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+548,132 +548,132 +548,132 +548,132 
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з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради"

по вул. В.Порика,20 в м. Вінниця

+548,132 +548,132 +548,132 +548,132

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+548,132 +548,132 +548,132 +548,132

7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-9 000,000 -9 000,000 -9 000,000 -9 000,000 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 

7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+3 058,133 +3 058,133 +12 609,730 +12 609,730 +12 609,730 +15 667,863

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+2 977,039 +2 977,039 +2 977,039

 - за рахунок доходів міського бюджету +81,094 +81,094 +12 609,730 +12 609,730 +12 609,730 +12 690,824

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+3 248,133 +3 248,133 +3 248,133

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 977,039 +2 977,039 +2 977,039

7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -190,000 -190,000 +190,000 +190,000 +190,000

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-190,000 -190,000 +190,000 +190,000 +190,000

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в

м. Вінниці
+12 419,730 +12 419,730 +12 419,730 +12 419,730

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -206,000 -206,000 +10 206,000 +10 206,000 +10 206,000 +10 000,000

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

 - за рахунок доходів міського бюджету -206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 

7690 Інша економічна діяльність -206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-206,000 -206,000 +206,000 +206,000 +206,000

8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-152,097 -152,097 -152,097 

8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -152,097 -152,097 -152,097 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+179,275 +179,275 +179,275

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+179,275 +179,275 +179,275

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +179,275 +179,275 +179,275 

в тому числі:

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

проведення розрахунків за спожиту електроенергію для вуличного

освітлення

+179,275 +179,275 +179,275

з них:

= за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+179,275 +179,275 +179,275



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+447,755 +447,755 +1 390,176 +1 390,176 +1 390,176 +1 837,931

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+447,755 +447,755 +240,176 +240,176 +240,176 +687,931 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+327,531 +327,531 +60,400 +60,400 +60,400 +387,931 

з них:

 = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№86)"
+327,531 +327,531 +60,400 +60,400 +60,400 +387,931

- виконання заходів "Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки"  
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

з них:

= на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі

Вінницького національного технічного університету
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

в тому числі:

 =  заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет 
+120,224 +120,224 +179,776 +179,776 +179,776 +300,000

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+1 150,000 +1 150,000 +1 150,000 +1 150,000

Всього -140 457,57537 -140 457,57537 +3 129,054 +70,203 +18 567,19092 +18 567,19092 +18 567,19092 -121 890,38445 

Міський голова  С.Моргунов     



до рішення міської ради

від 30.11.2018 №1418

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

447,755 240,176 687,931

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
447,755 447,755

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
240,176 240,176

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 

2015-2018 роки в м. Вінниці"
327,531 60,400 387,931

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
327,531 327,531

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
60,400 60,400

    з них:

 = заходи, які виконує Державна установа 

"Вінницька виправна колонія (№86)"
327,531 60,400 387,931

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
327,531 327,531

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
60,400 60,400

- виконання заходів "Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки"  
120,224 179,776 300,000

з них:

= на реалізацію проекту "Стартап Школа

м.Вінниці на базі Вінницького національного

технічного університету

120,224 179,776 300,000

в тому числі:

 =  заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет 
120,224 179,776 300,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
120,224 120,224

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
179,776 179,776

1217310

Департамент 

міського 

господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-41,116 -41,116

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів -39,065 -39,065

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -2,051 -2,051

в тому числі:

3122

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по

вул. В.Стефаника, Б.Шкляра, Л.Мосендза,

М.Болярського, провулках 1-му, 2-му Л.Мосендза, 1-му,

2-му Б.Шкляра, тупику Л.Мосендза в м.Вінниця (в т.ч.

проектні роботи)

-39,065 -39,065

3142

Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по

вул. Хмельницьке шосе,22 (територія КЗ «Вінницький

міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної») в

м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)

-2,051 -2,051

1413240

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Інші заклади та заходи 10,779 10,779

1413242
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
10,779 10,779

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,779 10,779

 Додаток 8

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок направлення вільного залишку 

бюджетних коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян 10,779 10,779

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 10,779 10,779

0712010
Департамент охорони 

здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
7,50463 7,50463

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
7,50463 7,50463

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету
7,50463 7,50463

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
7,50463 7,50463

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста 7,50463 7,50463

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
7,50463 7,50463

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній 

субвенції з державного бюджету
7,50463 7,50463

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
7,50463 7,50463

1517330

Департамент 

капітального 

будівництва

Будівництво інших об'єктів соціальної та

виробничої інфраструктури комунальної власності

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

з них:

3122
Будівництво відкритої п’ятиповерхової парковки для

легкових автомобілів по вул. Соборній,59, м. Вінниця
-720,000 -720,000

3122

Нове будівництво відкритої п’ятиповерхової парковки

для легкових автомобілів по вул. Соборній,59, м.

Вінниця

720,000 720,000

3719770
Департамент 

фінансів
Інші субвенції з місцевого бюджету 179,275 179,275

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів 
179,275 179,275

в тому числі:

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького

району на проведення розрахунків за спожиту

електроенергію для вуличного освітлення

179,275 179,275

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів 
179,275 179,275

ВСЬОГО 645,31363 199,060 844,37363

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

 тис.грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

0217370
Виконавчий комітет 

міської ради

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій
-10 000,000 -10 000,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -10 000,000 -10 000,000

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

1 150,000 1 150,000

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів 
1 150,000 1 150,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної

програми на 2015-2018 роки в м. Вінниці"
1 150,000 1 150,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
1 150,000 1 150,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
1 150,000 1 150,000

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів 
1 150,000 1 150,000

1217670

Департамент 

міського 

господарства

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
10 000,000 10 000,000

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
10 000,000 10 000,000

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
10 000,000 10 000,000

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -145,000 -145,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
145,000 145,000

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів 20 000,000 20 000,000

1417361

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

20 000,000 20 000,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 20 000,000 20 000,000

з них:

 Додаток 9

від 30.11.2018 №1418

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
20 000,000 20 000,000

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету 

(бюджету розвитку) на об'єкти, які 

фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку 

відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

20 000,000 20 000,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 20 000,000 20 000,000

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
2 977,039 2 977,039

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту 2 977,039 2 977,039

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
2 977,039 2 977,039

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

2 977,039 2 977,039

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
2 977,039 2 977,039

0611010 Департамент освіти Надання дошкільної освіти -174,803 174,803

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -174,803 -174,803

3110
Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 
174,803 174,803

ВСЬОГО 2 802,236 21 324,803 24 127,039

     Міський голова                                                                                                            С.Моргунов


