
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  

 
 

Від 21.12.2018 № 1471                                          36 сесія 7 скликання  
              м.Вінниця 

 

 

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 голови обласної державної адміністрації від 

28.11.2018р. №913, від 06.12.2018р. №927, від 17.12.2018р. №963 та від 

21.12.2018р. №990, повідомлення УДКСУ у м.Вінниці Вінницької області від 

17.12.2018р. №91, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.12.2018 

№2748,  розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів  міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, архітектури та 

містобудування, комунального майна, земельних ресурсів, соціальної політики, 

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

самоврядного контролю, 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 

347661,169 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного 

бюджету- на 27000,0 тис.грн., за рахунок трансфертів з обласного бюджету - 

на 211929,161тис.грн., з них за рахунок субвенцій з державного бюджету - 

на 213325,899 тис.грн., за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України 

-на 108732,008 тис.грн. 

 

1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

17520,701 тис.грн., в тому числі бюджету розвитку – на 16914,834 тис.грн. 

 



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

258488,84392тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України - на 37988,451 тис.грн. 

      

1.4 . Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

72020,767 тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України 

-на 70743,557 тис.грн. 

 

1.5 . Зменшити обсяг надання кредитів зі спеціального фонду міського бюджету 

на 4910,033 тис.грн. 

 

1.6 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік. 

      

1.7 . Враховуючи пункти 1.1-1.6 даного рішення, внести зміни у додатки 1-8 

рішення відповідно до додатків 1-8 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

891014,95326тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 891014,95326тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 1010347,51553 тис.грн., в тому 

числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 116831,7558 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що 

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

сумі 116831,7558 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 893515,75973тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 891014,95326тис.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». 

 

1.9 . Відновити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

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

5279,17592тис.грн., в тому числі: 

- збільшити на 3126,53408 тис.грн. додаткові видатки загального фонду 

міського бюджету, з них збільшити на 4000,0 тис.грн. за рахунок залишку 

освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, зменшити на 

0,16692 тис.грн. - за рахунок залишку медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам; 

- зменшити  на 8405,710 тис.грн. додаткові видатки спеціального фонду, а 

саме капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду 



до бюджету розвитку (спеціального фонду),  з них - на 77,767 тис.грн. за 

рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, 

в тому числі  реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця», згідно з 

додатком 9 до даного рішення. 

 

1.10 . 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 

3317688,85807 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

1.11 . В абзаці 4 пункту 17 цифру «7935,0» замінити на «7895,953». 

 

1.12 . Підпункт 19.2. пункту 19 рішення викласти в новій редакції: 

«19.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 185546,888тис.грн., в тому 

числі фонд оплати праці 129956,661 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 

21791,890 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 3744,765 тис.грн.». 

 

1.13 . Абзаци третій, четвертий та п’ятий пункту  21 рішення викласти в новій 

редакції: 

«-    КП «Вінницький інформаційний центр» в сумі 5700,0 тис. грн.; 

- КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» в сумі 

3381,278тис.грн.; 

-   КП ВМР «Муніципальна поліція»  в сумі 1025,251тис. грн.». 

 

1.14 . 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 

145942,6 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». 

 

1.15 . Абзаци другий, третій, четвертий та п’ятий пункту 23 тексту рішення 

викласти в новій редакції: 

« - КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 255,715 тис.грн.; 

-  КУП «ЕкоВін» в сумі 13696,937 тис.грн.; 

-  МКП «Вінницязеленбуд» в сумі 2447,345 тис.грн.; 

-  КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 1072,449 тис.грн.». 

 



1.16 . Пункт  5  тексту рішення виключити. Пункти 6-31 тексту рішення вважати 

відповідно пунктами 5-30. 

 

2. В разі передачі субвенцій та дотацій з державного або обласного бюджету 

(в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету) чи внесення змін до 

обсягів субвенцій та дотацій з державного або обласного бюджету (в тому числі 

за рахунок субвенцій з державного бюджету) в поточному та (або) в наступному 

роках до бюджету міста на 2018 рік, дозволити виконавчому комітету міської 

ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, скорегувати обсяги 

доходів і видатків міського бюджету на 2018 рік. 

 

3. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з 

постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку скорегувати обсяги власних і закріплених 

доходів міського бюджету та видатків загального та спеціального фондів, які 

передбачені в міському бюджеті за рахунок власних і закріплених доходів, 

відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів щодо: 

- зменшення бюджетних призначень в зв’язку із відсутністю потреби в 

коштах до кінця 2018 року; 

- збільшення бюджетних призначень в зв’язку з незабезпеченістю 

асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями на заробітну плату 

працівникам бюджетних установ, оплату енергоносіїв та комунальних послуг, 

спожитих бюджетними установами та закладами, та інших захищених статей 

видатків бюджету. 

 

4. Зміни, внесені до міського бюджету на 2018 рік рішеннями виконавчого 

комітету міської ради відповідно до пунктів 2, 3 даного рішення, затвердити в 

складі рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 

2018 рік». 

 

5. Матеріальна грошова допомога мешканцям міста Вінниці, виділена за 

рішеннями виконавчого комітету в поточному році та не отримана громадянами 

в поточному році, підлягає виплаті за рахунок асигнувань бюджету наступного 

року, передбачених на вказані цілі. 

 

6. 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 

 

 



Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора, начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



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

0210160
Виконавчий комітет 

міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-1 000,000 -1 000,000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -1 000,000 -1 000,000

0213130
Виконавчий комітет 

міської ради

Реалізація державної політики у молодіжній

сфері
-28,841 -28,841

0213132
Утримання клубів для підлітків за місцем

проживання
-28,841 -28,841

2273 Оплата електроенергії -28,841 -28,841

0218410
Виконавчий комітет 

міської ради
Фінансова підтримка засобів масової інформації -283,600 -283,600

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-283,600 -283,600

- фінансова підтримка КП "Радіокомпанія "Місто

над Бугом"
-283,600 -283,600

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-283,600 -283,600

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

-100,000 -100,000

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів 
-100,000 -100,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної

програми на 2015-2018 роки в м. Вінниці"
-100,000 -100,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
-100,000 -100,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
-100,000 -100,000

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів 
-100,000 -100,000

1217310

Департамент 

міського 

господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-200,000 -200,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -200,000 -200,000

в тому числі:

3142

Реконструкція мережі водопроводу на розі вулиць

Київської - С.Зулінського в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

-200,000 -200,000

1217670

Департамент 

міського 

господарства

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-35 925,600 -35 925,600

 Додаток 10

від 21.12.2018 № 1471

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

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-35 925,600 -35 925,600

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-35 925,600 -35 925,600

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів -6 226,098 -13 008,926 -19 235,024

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -5 648,400 -5 648,400

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -386,276 -386,276

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-191,422 -191,422

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -13 008,926 -13 008,926

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:

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

1417460

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури
-9,031 -9,031

1417461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

-9,031 -9,031

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -9,031 -9,031

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гніванське шосе в м. Вінниці
-9,031 -9,031

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -9,031 -9,031

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
-31 449,912 -31 449,912

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту -31 449,912 -31 449,912

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-31 449,912 -31 449,912

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

-31 449,912 -31 449,912



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-31 449,912 -31 449,912

1617350

Департамент 

архітектури та 

містобудування

Розроблення схем планування та забудови

територій (містобудівної документації)
-500,000 -500,000

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по

реалізації державних (регіональних) програм 
-500,000 -500,000

в тому числі:

- розроблення детального плану території

"Будівництво шляхопроводу від вулиці Батозька до

вулиці Максима Шимка"

-500,000 -500,000

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по

реалізації державних (регіональних) програм 
-500,000 -500,000

ВСЬОГО -37 988,451 -70 743,557 -108 732,008

     Міський голова                                                                                                            С.Моргунов
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