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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 10.01.2019 №15 

           м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468» 

 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21.12.2018 №1468»  (додається). 

 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Скальського. 

 

 

 

Міський голова                                                                            С.Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 10.01.2019 №15 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

 
Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468 

 

 

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 накази Міністерства фінансів України від 15.11.2018р. №908 та від 

28.12.2018р. №1176, розглянувши звернення департаментів соціальної політики, 

фінансів, міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 21.12.2018 №1468 «Про бюджет 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» наступні 

зміни: 

 

1.1 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

1.2 . Враховуючи пункт 1.1 даного рішення, внести зміни у додатки 3, 6-8 рішення 

відповідно до додатків 1, 4-6  даного рішення. 

 

1.3 . Додатки 4 та 5 до рішення викласти у новій редакції згідно з додатками 2 та 

3 до даного рішення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В.Кривіцький).  
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора – 

начальник бюджетного відділу 
 



до  проекту рішення міської ради   

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210000 Виконавчий комітет міської ради

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
-4 639 632,00 -4 639 632,00 -4 639 632,00 -4 639 632,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +4 639 632,00 +4 639 632,00 +4 639 632,00 +4 639 632,00

1200000 Департамент житлового господарства

1210000 Департамент житлового господарства

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -2 881 715,00 -2 881 715,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 -32 523 115,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

-2 881 715,00 -2 881 715,00 -2 881 715,00 

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
-29 641 400,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 881 715,00 +2 881 715,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00 +32 523 115,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

+2 881 715,00 +2 881 715,00 +2 881 715,00

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+29 641 400,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

0813010 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

-411 766 800,00 -411 766 800,00 -411 766 800,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-411 766 800,00 -411 766 800,00 -411 766 800,00 

Додаток 1

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0813011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства 
-82 190 210,00 -82 190 210,00 -82 190 210,00 

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-329 576 590,00 -329 576 590,00 -329 576 590,00 

0813010 3010

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,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами

+411 766 800,00 +411 766 800,00 +411 766 800,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+411 766 800,00 +411 766 800,00 +411 766 800,00

0813011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+82 190 210,00 +82 190 210,00 +82 190 210,00

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
+329 576 590,00 +329 576 590,00 +329 576 590,00

0813040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям
-1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00

0813086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні

розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала

тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує

паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

-1 313 000,00 -1 313 000,00 -1 313 000,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-1 313 000,00 -1 313 000,00 -1 313 000,00 

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка

малих групових будинків

+1 313 000,00 +1 313 000,00 +1 313 000,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 313 000,00 +1 313 000,00 +1 313 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

 - за рахунок доходів бюджету

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

-244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

ВСЬОГО



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради 42 693,00 42 693,00 -41 763,00 -41 763,00 930,00 930,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 42 693,00 42 693,00 -41 763,00 -41 763,00 930,00 930,00

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання

житла  та їх повернення

42 693,00 42 693,00 -41 763,00 -41 763,00 930,00 930,00

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім

'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла

42 693,00 42 693,00 42 693,00 42 693,00

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

-41 763,00 -41 763,00 -41 763,00 -41 763,00 

3700000 Департамент фінансів 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00

3710000 Департамент фінансів 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00

3718880 8880

Виконання Автономною Республікою Крим, обласною

радою чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00

3718881 8881 0490

Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою коштів для забезпечення

гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00 8 087 000,00

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації

проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по

вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці"

1 455 500,00 1 455 500,00 1 455 500,00 1 455 500,00 1 455 500,00 1 455 500,00

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

6 631 500,00 6 631 500,00 6 631 500,00 6 631 500,00 6 631 500,00 6 631 500,00

ВСЬОГО 8 129 693,00 8 087 000,00 8 129 693,00 -41 763,00 -41 763,00 8 087 930,00 8 087 000,00 8 087 930,00

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 2

до  проекту рішення міської ради   

Кредитування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2019 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредиту Повернення кредитів Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд



здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету*

Державний бюджет

Обласний бюджет 40 254 956,00 411 766 800,00 445 500,00 482 175 500,00 1 313 000,00 12 666 700,00

Бюджет Лука-

Мелешківської 

сільської об'єднаної 

територіальної 

громади Вінницького 

району

Бюджет Якушинецької 

сільської об'єднаної 

територіальної 

громади Вінницького 

району

Селищний бюджет 

селища Cтрижавка 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Агрономічне 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Бохоники Вінницького 

району

Сільський бюджет села 

Вінницькі Хутори 

Вінницького району 

Сільський бюджет села 

Стадниця Вінницького 

району 

Всього 40 254 956,00 411 766 800,00 445 500,00 482 175 500,00 1 313 000,00 12 666 700,00

           Додаток 3    

до  проекту рішення міської ради   

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація на:

Субвенції 

загального фонду 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, 

поводження з побутовими відходами (вивезення 

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 

внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету*

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету*

 виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету*

виплату державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною", оплату послуг із 

здійснення патронату над дитиною та 

виплату соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових будинків за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету*

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони 

здоров'я за 

рахунок коштів 

медичної 

субвенції*

* Рішення Вінницької обласної ради від 04.12.2018 №703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

** Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (додаток 6)

*** Рішення міської ради від 30.11.2018р. №1420 "Про передачу у 2019 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади бюджету Стрижавської селищної ради, 

бюджетам Агрономічної, Бохоницької, Вінницько-Хутірської, Стадницької сільських рад та бюджетам Лука-Мелешківської і Якушинецької сільських об’єднаних територіальних 

громад Вінницького району субвенцій на виконання програм в рамках виконання власних повноважень"



Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджет Лука-

Мелешківської 

сільської об'єднаної 

територіальної 

громади Вінницького 

району

Бюджет Якушинецької 

сільської об'єднаної 

територіальної 

громади Вінницького 

району

Селищний бюджет 

селища Cтрижавка 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Агрономічне 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Бохоники Вінницького 

району

Сільський бюджет села 

Вінницькі Хутори 

Вінницького району 

Сільський бюджет села 

Стадниця Вінницького 

району 

Всього

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

Дотація на:

в тому числі на: в тому числі на:

125 024 200,00 125 024 200,00

4 000 000,00 8 666 700,00 1 647 000,00 1 716 200,00 1 393 000,00 137 200,00 186 000,00 951 985 656,00 

479 550,00 479 550,00 479 550,00

104 475,00 104 475,00 104 475,00

631 900,00 631 900,00 631 900,00

53 375,00 53 375,00 53 375,00

802 950,00 802 950,00 802 950,00

505 350,00 505 350,00 505 350,00

5 700,00 5 700,00 5 700,00

4 000 000,00 8 666 700,00 1 647 000,00 1 716 200,00 1 393 000,00 137 200,00 186 000,00 951 985 656,00 125 024 200,00 59 075,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00 127 607 500,00

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

Субвенції 

Всього

загального фонду на:

Реверсна 

дотація**

загального фонду на: спеціального фонду на:

в тому числі:

відшкодування 

вартості лікарських 

засобів для 

лікування окремих 

захворювань за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету*

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом*

в тому числі на:

виконання 

програм в рамках 

виконання 

власних 

повноважень

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом***

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом***

для забезпечення 

витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих 

області в комунальному 

некомерційному 

підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної 

патології

цільові 

видатки на 

лікування 

хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет

пільгове 

медичне 

обслуговування  

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

поховання 

учасників 

бойових дій 

та осіб з 

інвалідністю 

внаслідок 

війни

компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю 

на бензин (пальне), 

ремонт, 

техобслуговування 

автотранспорту та 

транспортне 

обслуговування, а 

також на встановлення 

телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп

виконання 

програм в рамках 

виконання 

власних 

повноважень



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210000 Виконавчий комітет міської ради

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності
-4 639 632,00 

Будівництво територіальної автоматизованої

системи централізованого оповіщення населення м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2017-2019 -9 760 731,00 -4 639 632,00 -100,0

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +4 639 632,00 

Будівництво територіальної автоматизованої

системи централізованого оповіщення населення м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2017-2019 +9 760 731,00 +4 639 632,00 100,0

1200000 Департамент житлового господарства

1210000 Департамент житлового господарства

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки -29 641 400,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки -29 641 400,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +29 641 400,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +29 641 400,00 

Всього

 Додаток 4

до  проекту рішення міської ради   

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році



(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210000 Виконавчий комітет міської ради

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-4 639 632,00 -4 639 632,00 -4 639 632,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+4 639 632,00 +4 639 632,00 +4 639 632,00

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх

повернення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.

0218821 8821 1060 Надання кредиту -42 693,00 -42 693,00 

в тому числі:

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла 

-42 693,00 -42 693,00 

0218822 8822 1060 Повернення кредиту +41 763,00 +41 763,00

в тому числі:

- повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пеня

+41 763,00 +41 763,00

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім 'ям

та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла

+42 693,00 +42 693,00

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

-41 763,00 -41 763,00 

1200000 Департамент житлового господарства

1210000 Департамент житлового господарства

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

1216011 6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -32 523 115,00 -2 881 715,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 

Додаток 5

до  проекту рішення міської ради   

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у 2019 році

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-2 881 715,00 -2 881 715,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-29 641 400,00 -29 641 400,00 -29 641 400,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +32 523 115,00 +2 881 715,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
+2 881 715,00 +2 881 715,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
+29 641 400,00 +29 641 400,00 +29 641 400,00

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-244 298 400,00 -244 298 400,00 -244 298 400,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -244 298 400,00 -244 298 400,00 -244 298 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-244 298 400,00 -244 298 400,00 -244 298 400,00 

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я 

для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-244 298 400,00 -244 298 400,00 -244 298 400,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+244 298 400,00 +244 298 400,00 +244 298 400,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  

заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони 

здоров'я на службі у людей"

+244 298 400,00 +244 298 400,00 +244 298 400,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+244 298 400,00 +244 298 400,00 +244 298 400,00

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я 

для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+244 298 400,00 +244 298 400,00 +244 298 400,00

3700000 Департамент фінансів

3710000 Департамент фінансів

3718880 8800

Виконання Автономною Республікою Крим чи

територіальною громадою міста, об’єднаною територіальною

громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії

-8 087 000,00 -8 087 000,00 -8 087 000,00 

3718881 8881 0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-8 087 000,00 -8 087 000,00 -8 087 000,00 

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту

"Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по

вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18

м. Вінниці"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-1 455 500,00 -1 455 500,00 -1 455 500,00 

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-6 631 500,00 -6 631 500,00 -6 631 500,00 

3718880 8800

Виконання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

+8 087 000,00 +8 087 000,00 +8 087 000,00

3718881 8881 0490

Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою коштів для забезпечення

гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

+8 087 000,00 +8 087 000,00 +8 087 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту

"Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по

вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18

м. Вінниці"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
+1 455 500,00 +1 455 500,00 +1 455 500,00

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
+6 631 500,00 +6 631 500,00 +6 631 500,00

ВСЬОГО



до  проекту рішення міської ради      

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

3010 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

-411 766 800,00 -411 766 800,00 -411 766 800,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-411 766 800,00 -411 766 800,00 -411 766 800,00 

3011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства 
-82 190 210,00 -82 190 210,00 -82 190 210,00 

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-329 576 590,00 -329 576 590,00 -329 576 590,00 

3010 3010

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,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами

+411 766 800,00 +411 766 800,00 +411 766 800,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+411 766 800,00 +411 766 800,00 +411 766 800,00

3011 3011 1030
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+82 190 210,00 +82 190 210,00 +82 190 210,00

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
+329 576 590,00 +329 576 590,00 +329 576 590,00

3040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям
-1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

3043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини -1 360 147,00 -1 360 147,00 -1 360 147,00 

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Додаток 6

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

3080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00

3086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні

розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала

тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує

паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

+1 360 147,00 +1 360 147,00 +1 360 147,00

3230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

-1 313 000,00 -1 313 000,00 -1 313 000,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-1 313 000,00 -1 313 000,00 -1 313 000,00 

3230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка

малих групових будинків

+1 313 000,00 +1 313 000,00 +1 313 000,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 313 000,00 +1 313 000,00 +1 313 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - за рахунок доходів міського бюджету

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

-244 298 400,00 -2 798 400,00 -241 500 000,00 -244 298 400,00 

7330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
-4 639 632,00 -4 639 632,00 -4 639 632,00 -4 639 632,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +4 639 632,00 +4 639 632,00 +4 639 632,00 +4 639 632,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

7365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

+244 298 400,00 +2 798 400,00 +241 500 000,00 +244 298 400,00

ВСЬОГО

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький


