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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    

 

Від  26.10.2018 №1382  

         м. Вінниця                                                                         34 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 голови обласної державної адміністрації від 

04.10.2018р. №766, від 17.10.2018р. №795, розглянувши звернення виконавчого 

комітету, департаментів  міського господарства, житлового господарства, 

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

архітектури та містобудування, соціальної політики, земельних ресурсів, 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 . Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

69151,967 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету - 

на 464,981 тис.грн., за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України - 

на 68686,986 тис.грн. 

 

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

1000,0 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету - 

на 1000,0 тис.грн. 

 

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

4893,99891тис.грн., в тому числі збільшити за рахунок перевиконання дохідної 

частини загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України - на 12279,621 тис.грн. згідно з додатком  9 до даного рішення. 
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1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

70998,322 тис.грн., в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу 

України - на 56407,365 тис.грн. згідно з додатком  9 до даного рішення.  

 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік. 

      

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

рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

966899,26334тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

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

у сумі 966899,26334тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 1090666,6279 тис.грн., в тому числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 121266,55809 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився 

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

121266,55809 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 969400,06981тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 966899,26334тис.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». 

 

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

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі 5740,35391 тис.грн. на 

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

тому числі: 

- в сумі 122,56591 тис.грн. - на додаткові видатки загального фонду 

міського бюджету, з них відновити вільний залишок бюджетних коштів, що 

утворився станом на 01.01.2018р. за рахунок залишку медичної субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, в сумі 0,05109 тис.грн.; 

- в сумі 5617,788 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). 

 

1.9 . 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 

3375928,37436 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

1.10 .  В абзаці 4 пункту 17 цифру «6240,0» замінити на «6740,0». 
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1.11 . 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 191936,205тис.грн., в тому 

числі фонд оплати праці 127127,014 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 

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

 

1.12 . Пункт 22 рішення викласти в новій редакції:  

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

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 

121325,6тис.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». 

 

1.13 . Абзац 4 пункт 24 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Аеропорт Вінниця» в сумі 1852,3 тис. грн.». 

 

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 +68 651,586 +68 651,586

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
+60 651,586 +60 651,586

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб +60 651,586 +60 651,586

з них:

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
+60 651,586 +60 651,586

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги +7 000,000 +7 000,000

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) +1 000,000 +1 000,000

14021900 Пальне +1 000,000 +1 000,000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 
+6 000,000 +6 000,000

14031900 Пальне +6 000,000 +6 000,000

18000000 Місцеві податки +1 000,000 +1 000,000

в тому числі:

18010000 Податок на майно +1 000,000 +1 000,000

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+1 000,000 +1 000,000

20000000 Неподаткові надходження +35,400 +35,400

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +35,400 +35,400

21080000 Інші надходження +35,400 +35,400

21080500 Інші надходження +32,000 +32,000

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

+3,400 +3,400

40000000 Офіційні трансферти +1 464,981 +464,981 +1 000,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +1 464,981 +464,981 +1 000,000

з них:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 464,981 +464,981 +1 000,000

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+464,981 +464,981

 = субвенція з обласного бюджету на природоохоронні заходи, які 

фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища

+1 000,000 +1 000,000

з них:

 - будівництво мережі каналізації на території приватного сектору 

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці
+1 000,000 +1 000,000

Разом власних і закріплених доходів +68 686,986 +68 686,986

Всього доходів +70 151,967 +69 151,967 +1 000,000

Міський голова                                                                                                           

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 26.10.2018 №1382

Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

 С.Моргунов



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

Всього за типом кредитора +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

200000 Внутрішнє фінансування +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

208200 На кінець періоду -5 740,35391 -5 740,35391 

 з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+0,05109 +0,05109

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-69 998,322 +69 998,322 +69 998,322 

,

Всього за типом боргового зобов'язання +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

600000 Фінансування за активними операціями +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +5 740,35391 -64 257,96809 +69 998,322 +69 998,322

602200 На кінець періоду -5 740,35391 -5 740,35391 

 з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+0,05109 +0,05109

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-69 998,322 +69 998,322 +69 998,322 

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 26.10.2018 №1382

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 26.10.2018 №1382

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет міської ради +439,233 +439,233 +160,691 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +5 322,621

0210000 Виконавчий комітет міської ради +439,233 +439,233 +160,691 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +5 322,621

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+42,517 +42,517 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +4 925,905

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+160,691 +160,691 +160,691 +11 000,000 +11 000,000 +11 000,000 +11 160,691

 - за рахунок доходів міського бюджету +236,025 +236,025 -11 000,000 -11 000,000 -11 000,000 -10 763,975 

0210160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

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

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +160,691 +160,691 +160,691 +160,691

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +160,691 +160,691 +160,691 +160,691

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+160,691 +160,691 +160,691 +160,691

0213133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики

0213240 Інші заклади та заходи +236,025 +236,025 +236,025

0213242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +236,025 +236,025 +236,025

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки" в частині

страхування військовослужбовців, які є членами територіальної

громади м.Вінниці

+236,025 +236,025 +236,025

0217370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 +10 000,000 

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+42,517 +42,517 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +4 925,905

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+42,517 +42,517 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +4 925,905

в тому числі:

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

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:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 
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видатки 
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з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

+42,517 +42,517 +42,517

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+42,517 +42,517 +42,517

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588

- виконання "Програми організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
+77,800 +77,800 +77,800 +77,800

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний адміністративний 

суд 
+77,800 +77,800 +77,800 +77,800

1200000 Департамент міського господарства +44 925,600 +44 925,600 +43 925,600 +44 925,600

1210000 Департамент міського господарства +44 925,600 +44 925,600 +43 925,600 +44 925,600

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+25 925,600 +25 925,600 +25 925,600 +25 925,600

 - за рахунок доходів міського бюджету +18 000,000 +18 000,000 +18 000,000 +18 000,000

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -10 719,462 -10 719,462 -10 719,462 -10 719,462 

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +719,462 +719,462 +719,462 +719,462

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-1 441,524 -1 441,524 -1 441,524 -1 441,524 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+2 160,986 +2 160,986 +2 160,986 +2 160,986

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +53 925,600 +53 925,600 +53 925,600 +53 925,600

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+53 925,600 +53 925,600 +53 925,600 +53 925,600

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+25 925,600 +25 925,600 +25 925,600 +25 925,600

1218310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

1218313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

в тому числі:
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- будівництво мережі каналізації на території приватного сектору

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в

м.Вінниці за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти фонду

охорони навколишнього природного середовища)                     

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

1200000 Департамент житлового господарства +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786

1210000 Департамент житлового господарства +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +13,786 +13,786 +13,786 +13,786

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786

1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

 - виконання  програми "Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків  м.Вінниці на 2014-2018 

роки"

+13,786 +13,786 +13,786 +13,786

в тому числі:

 =  фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних 

будинках м.Вінниці 

+13,786 +13,786 +13,786 +13,786

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 299,378 +8 299,378 +15 994,749 +15 994,749 +15 994,749 +24 294,127

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 299,378 +8 299,378 +15 994,749 +15 994,749 +15 994,749 +24 294,127

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+17 794,127 +17 794,127 +15 800,000 +15 800,000 +15 800,000 +33 594,127

 - за рахунок доходів міського бюджету -9 494,749 -9 494,749 +194,749 +194,749 +194,749 -9 300,000 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+80,251 +80,251 -5,251 -5,251 -5,251 +75,000

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+75,000 +75,000 +75,000

1416020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

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

в тому числі:

 - фінансова підтримка КУП "Ековін" +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

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

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +7 219,127 +7 219,127 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +9 219,127
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в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+16 719,127 +16 719,127 +9 500,000 +9 500,000 +9 500,000 +26 219,127 

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +6 000,000 +6 000,000 +6 000,000 +6 000,000

1417360 Виконання інвестиційних проектів +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

з них:

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

м. Вінниця - реконструкція
+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

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

+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

в тому числі:

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

м. Вінниці
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 000,000 -6 000,000 +9,059 +452,300 +452,300 +452,300 -5 547,700 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 000,000 -6 000,000 +9,059 +452,300 +452,300 +452,300 -5 547,700 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-6 000,000 -6 000,000 +452,300 +452,300 +452,300 -5 547,700 

 - за рахунок доходів міського бюджету +9,059

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+9,059 +9,059 +9,059 +9,059

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

1917410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+4 997,531 +4 997,531 +4 997,531

1917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 997,531 +4 997,531 +4 997,531

 в тому числі:
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- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

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

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+5 000,000 +5 000,000 +5 000,000

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-2,469 -2,469 -2,469 

1917420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+14 993,410 +14 993,410 +14 993,410

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +14 993,410 +14 993,410 +14 993,410

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+15 000,000 +15 000,000 +15 000,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+15 000,000 +15 000,000 +15 000,000

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-6,590 -6,590 -6,590 

1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +452,300 +452,300 +452,300 +452,300 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Аеропорт Вінниця" +452,300 +452,300 +452,300 +452,300 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+452,300 +452,300 +452,300 +452,300 

1600000 Департамент архітектури та містобудування +124,900 +124,900 +500,000 +500,000 +500,000 +624,900

1610000 Департамент архітектури та містобудування +124,900 +124,900 +500,000 +500,000 +500,000 +624,900

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+75,000 +75,000 +500,000 +500,000 +500,000 +575,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +49,900 +49,900 +49,900

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+75,000 +75,000 +75,000

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+75,000 +75,000 +75,000

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

1617370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+49,900 +49,900 +49,900

з них:
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- консервація археологічних розкопів на території пам’ятки

архітектури національного значення "Башта та мур" по вул.Мури,1

у м.Вінниці

+49,900 +49,900 +49,900

0800000 Департамент соціальної політики +612,364 +612,364 +612,364

0810000 Департамент соціальної політики +612,364 +612,364 +612,364

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +464,981 +464,981 +464,981

 - за рахунок доходів міського бюджету +147,383 +147,383 +147,383

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+47,383 +47,383 +47,383

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+464,981 +464,981 +464,981

0813033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+464,981 +464,981 +464,981

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+464,981 +464,981 +464,981

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +100,000 +100,000 +100,000

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

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

в тому числі:

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+45,000 +45,000 +45,000

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+55,000 +55,000 +55,000

0813240 Інші заклади та заходи

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
+500,000 +500,000 +500,000

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам

Почесних громадян міста Вінниці
+0,066 +0,066 +0,066

- 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)

-500,066 -500,066 -500,066 

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-661,500 -661,500 -661,500 -661,500 
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- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+661,500 +661,500 +661,500 +661,500

3600000 Департамент земельних ресурсів +75,000 +75,000 +75,000

3610000 Департамент земельних ресурсів +75,000 +75,000 +75,000

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+75,000 +75,000 +75,000

 - за рахунок доходів міського бюджету

3610160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+75,000 +75,000 +75,000

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+75,000 +75,000 +75,000

0600000 Департамент освіти +230,109 +230,109 +729,465 +729,465 +729,465 +959,574

0610000 Департамент освіти +230,109 +230,109 +729,465 +729,465 +729,465 +959,574

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+174,803 +174,803 +729,465 +729,465 +729,465 +904,268

 - за рахунок доходів міського бюджету +55,306 +55,306 +55,306

0611010 0910 Надання дошкільної освіти +179,357 +179,357 +729,465 +729,465 +729,465 +908,822

 в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+174,803 +174,803 +729,465 +729,465 +729,465 +904,268

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+32,607 +32,607 +32,607

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +32,607 +32,607 +32,607

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +18,145 +18,145 +18,145

0700000 Департамент охорони здоров’я -0,05109 -0,05109 -0,05109 

0710000 Департамент охорони здоров’я -0,05109 -0,05109 -0,05109 

з них:

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

-0,05109 -0,05109 -0,05109 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

 - за рахунок доходів міського бюджету +0,000 +0,000 +0,000

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -195,69109 -195,69109 -195,69109 

з них:

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

-0,05109 -0,05109 -0,05109 
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- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 -195,640 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -195,68928 -195,68928 -195,68928 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,04928 -0,04928 -0,04928 

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-784,000 -784,000 -784,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+784,000 +784,000 +784,000

 = 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…")

+435,840 +435,840 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +2 031,105

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+435,840 +435,840 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +2 031,105

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +435,840 +435,840 +435,840

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 -195,640 

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації галузі 

комунальними некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню

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

 = 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…")

+3 906,826 +3 906,826 +443,900 +443,900 +443,900 +4 350,726

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 786,117 +3 786,117 +3 786,117

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+113,573 +113,573 +113,573

     в тому числі:
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 = безкоштовне забезпечення виробами 

медичного призначення (штучними 

кришталиками) при хірургічному видаленні 

катаракти у хворих, які є жителями міста 

Вінниці та належать до окремих категорій

+50,800 +50,800 +50,800

 = безкоштовне проведення антирабічних 

щеплень (профілактика захворювань людей на 

сказ) та безкоштовна вакцинація для 

попередження виникнення правця у випадку 

травм ургентним пацієнтам 

+37,856 +37,856 +37,856

 = надання медичних послуг з рентгенівської  

комп'ютерної томографії  ургентним хворим
+24,917 +24,917 +24,917

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,136 +7,136 +443,900 +443,900 +443,900 +451,036

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+7,136 +7,136 +7,136

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+443,900 +443,900 +443,900 +443,900

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-0,00181 -0,00181 -0,00181 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,00181 -0,00181 -0,00181 

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-7,000 -7,000 -7,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+7,000 +7,000 +7,000

 = 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…")

+34,760 +34,760 +34,760

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+34,760 +34,760 +34,760

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +34,760 +34,760 +34,760
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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:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+695,827 +695,827 +695,827

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +571,003 +571,003 +571,003

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+117,031 +117,031 +117,031

     в тому числі:

 = безкоштовне забезпечення технічними 

засобами (кардіостимуляторами, стент-

системами) та витратними матеріалами при 

наданні невідкладної спеціалізованої медичної 

допомоги ургентним хворим 

+117,031 +117,031 +117,031

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,793 +7,793 +7,793

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+5,593 +5,593 +5,593

 = проведення поточних ремонтів обладнання 

закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

м.Вінниці

+2,200 +2,200 +2,200

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-143,430 -143,430 -143,430 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-54,000 -54,000 -54,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+54,000 +54,000 +54,000

 = 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…")

+99,400 +99,400 +99,400

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+99,400 +99,400 +99,400
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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:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +99,400 +99,400 +99,400

 - за рахунок доходів міського бюджету -143,430 -143,430 -143,430 

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації галузі 

комунальними некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню

+17,518 +17,518 +17,518

 = 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…")

+2 164,548 +2 164,548 +5,009 +5,009 +5,009 +2 169,557

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 674,607 +1 674,607 +1 674,607

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+489,941 +489,941 +5,009 +5,009 +5,009 +494,950

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+489,941 +489,941 +489,941

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+5,009 +5,009 +5,009 +5,009

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+397,588 +397,588 +1,675 +1,675 +1,675 +399,263

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +69,588 +69,588 +69,588

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+328,000 +328,000 +328,000

     в тому числі:

 = безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
+328,000 +328,000 +328,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1,675 +1,675 +1,675 +1,675

     в тому числі:
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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:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+1,675 +1,675 +1,675 +1,675

0712110 Первинна медична допомога населенню +339,070 +339,070 +339,070

0712111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+339,070 +339,070 +339,070

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р. - ІІ півріччя 2018 року 

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-1 320,000 -1 320,000 -1 320,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають первинну медичну 

допомогу населенню

+1 320,000 +1 320,000 +1 320,000

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +339,070 +339,070 +339,070 

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

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

здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які 

надають первинну медичну допомогу населенню…")

+339,070 +339,070 +339,070 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +339,070 +339,070 +339,070 

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

- забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий діабет, які

отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними

матеріалами та виробами медичного призначення при

амбулаторному лікуванні 

-377,872 -377,872 -377,872 

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -377,872 -377,872 -377,872 

- забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий діабет, які

отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними

матеріалами та виробами медичного призначення при

амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня

"Центр матері та дитини" на виконання заходів програми "Здоров'я

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XII) 

+377,872 +377,872 +377,872

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +377,872 +377,872 +377,872
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видатки 
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видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1000000 Департамент культури +191,971 +191,971 -97,471 -97,471 -97,471 +94,500

1010000 Департамент культури +191,971 +191,971 -97,471 -97,471 -97,471 +94,500

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+80,100 +80,100 +14,400 +14,400 +14,400 +94,500

 - за рахунок доходів міського бюджету +111,871 +111,871 -111,871 -111,871 -111,871 

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-62,581 -62,581 +62,581 +62,581 +62,581

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +14,400 +14,400 +14,400 +14,400

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +14,400 +14,400 +14,400 +14,400

     з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+14,400 +14,400 +14,400 +14,400

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +254,552 +254,552 -174,452 -174,452 -174,452 +80,100

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+174,452 +174,452 -174,452 -174,452 -174,452 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +174,452 +174,452 -174,452 -174,452 -174,452 

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +80,100 +80,100 +80,100

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
+80,100 +80,100 +80,100

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
+80,100 +80,100 +80,100

в тому числі:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+80,100 +80,100 +80,100

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +921,095 +921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +921,095 +921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +921,095 +921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

1115010 Проведення спортивної роботи в регіоні +450,000 +450,000 +450,000

1115011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
+150,000 +150,000 +150,000

1115012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000 +300,000

1115020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед 

осіб з інвалідністю
+30,000 +30,000 +30,000

1115022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі

спорту осіб з інвалідністю
+30,000 +30,000 +30,000

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +441,095 +441,095 +441,095
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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:

видатки 
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з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+441,095 +441,095 +441,095

1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

1117325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

1500000 Департамент капітального будівництва +2 970,000 +2 970,000 +2 970,000 +2 970,000 

1510000 Департамент капітального будівництва +2 970,000 +2 970,000 +2 970,000 +2 970,000 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+720,000 +720,000 +720,000 +720,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 250,000 +2 250,000 +2 250,000 +2 250,000

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+720,000 +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 +720,000 +720,000 +720,000

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+350,000 +350,000 +350,000 +350,000

3700000 Департамент фінансів -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

3710000 Департамент фінансів -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на розроблення

детального плану території аеропорту м.Вінниці на землях

Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької

області, за межами населеного пункту

-452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

Всього +4 893,99891 +4 893,99891 +169,750 +70 998,322 +70 998,322 +69 998,322 +75 892,32091

Міський голова  С.Моргунов     



(тис.грн.)

в тому числі на:
з них:

в тому числі на:

заходи, які виконує 

Управління захисту 

економіки у 

Вінницькій області 

Департаменту 

захисту економіки 

Національної поліції 

України

Державний бюджет +42,517 +42,517 +42,517 +4 883,388 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +77,800 +77,800

Районний бюджет Вінницького 

району 
-452,400 -452,400 

Всього +42,517 +42,517 +42,517 +4 883,388 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +77,800 +77,800 -452,400 -452,400 

                       Додаток 4

                        до рішення міської ради

                       від 26.10.2018 №1382

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 Субвенції спеціального фонду

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:

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:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

виконання "Програми заходів 

забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших 

військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони 

та мобілізаційної підготовки у 

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

з них:

заходи, які виконує 

Квартирно-

експлуатаційний 

відділ м.Вінниця 

розроблення 

детального плану 

території аеропорту 

м.Вінниці на землях 

Гавришівської 

сільської ради 

Вінницького району 

Вінницької області, за 

межами населеного 

пункту

з них:

виконання 

"Програми 

організаційного 

забезпечення 

діяльності судів 

м.Вінниці на 2015-

2020 роки"

Державна 

установа «Центр 

обслуговування 

підрозділів 

Національної 

поліції України»

заходи, які виконує 

Вінницький окружний 

адміністративний суд 

Міський голова                                                                   С. Моргунов

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"



від 26.10.2018 №1382

(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 +1 070,000 +1 070,000 +2 970,000 

1510000 Департамент капітального будівництва +1 070,000 +1 070,000 +2 970,000

1517320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+1 900,000 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 900,000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична гімназія

№17 Вінницької міської ради" по вул. О.

Соловйова,2 в м. Вінниця

+1 900,000

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+720,000 +720,000 +720,000 

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

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
+350,000 +350,000 +350,000

Реконструкція адміністративної будівлі з

прибудовами за адресою вул. Соборна,36, м.Вінниця
+350,000 +350,000 +350,000

1200000 Департамент міського господарства +6 183,100 +6 183,100 +43 206,138 

1210000 Департамент міського господарства +6 183,100 +6 183,100 +43 206,138 

1217310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -47 742,500 -47 742,500 -10 719,462 

Реконструкція житлових будинків з оснащенням

підсвіткою (в т.ч. проектні роботи)
+411,489

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

+59,621 +59,621 -12 792,969 

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією +59,621 +59,621 -12 792,969 

 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

Нове будівництво мереж водопостачання,

водовідведення, електропостачання, газопостачання

до Вінницького індустріального парку по вул.

Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

-50 000,000 -50 000,000 -1 000,000 

Нове будівництво мережі водопроводу від вул.

М.Шимка до перетину проектуємої дороги на

індустріальний парк з Немирівським шосе в

м.Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)

+400,000 +400,000 +400,000

Нове будівництво мережі водопроводу від перетину

проектуємої дороги з Немирівським шосе до

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

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

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

до вул. Волошкової в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

+400,000 +400,000 +400,000

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста,

в т.ч. оснащення підсвіткою споруд та проектні

роботи

-228,677 -228,677 +227,479

Реконструкція каналізаційного колектора Д-800мм

по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці 
+588,648 +588,648 +596,631

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з

оснащенням підсвічування будівлі №101 по

вул.Соборній у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

+623,751 +623,751 +623,751

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Соборній, 44-56 у м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

+214,157 +214,157 +214,157

1217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+53 925,600 +53 925,600 +53 925,600

Поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" 
+53 925,600 +53 925,600 +53 925,600

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+25 925,600

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+7 700,000 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+7 700,000 



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

1417310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +6 000,000 

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)

+6 000,000

1417360 Виконання інвестиційних проектів +1 700,000

1417361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+1 700,000

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+1 700,000

 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

+1 700,000

1910000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +452,300 +452,300 +452,300 

1910000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +452,300 +452,300 +452,300 

1917670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+452,300 +452,300 +452,300 

Поповнення статутного капіталу КП "Аеропорт 

Вінниця"
+452,300 +452,300 +452,300 

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+452,300 

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210000 Виконавчий комітет міської ради

0217370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

Реконструкція приміщень 6-го поверху

адміністративної будівлі по вул. Соборній, 59 в м.

Вінниця

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+10 000,000



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 -921,095 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -921,095 

1117320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-921,095 

1117325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-921,095 

Реконструкція частини будівлі котельні по вул.

Келецька, 94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці

-921,095 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +4 883,388

0210000 Виконавчий комітет міської ради +4 883,388

0210160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних

громадах

Капітальні видатки

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +1 000,000

0219800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +4 883,388

в тому числі:

 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки +4 883,388

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2015-2018 роки в м. Вінниці"
Капітальні видатки +4 805,588

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
Капітальні видатки +4 805,588

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки 

у Вінницькій області Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України

Капітальні видатки +4 805,588

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
Капітальні видатки +77,800

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
Капітальні видатки +77,800



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

1200000 Департамент міського господарства +719,462

1210000 Департамент міського господарства +719,462

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки +719,462

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м. Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки -1 441,524 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в 

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки +2 160,986

1200000 Департамент житлового господарства +2 013,786

1210000 Департамент житлового господарства +2 013,786

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки +2 013,786

1216011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +2 013,786

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +2 000,000

в тому числі:

= за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки +2 000,000

 - виконання  програми "Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків  м.Вінниці на 2014-2018 роки"

Капітальні видатки +13,786

в тому числі:

 =  фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках м.Вінниці 

Капітальні видатки +13,786

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+8 294,749

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+8 294,749

1410160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних

громадах

Капітальні видатки -5,251 

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +2 000,000



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

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +9 500,000

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
Капітальні видатки +6 300,000

1417461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальні видатки +6 300,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Гніванське

шосе в м. Вінниці
Капітальні видатки +6 300,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки +6 300,000

1600000 Департамент архітектури та містобудування +500,000

1610000 Департамент архітектури та містобудування +500,000

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки +500,000

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

Капітальні видатки +500,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки +500,000

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м. Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки -661,500 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в 

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки +661,500

0600000 Департамент освіти +729,465

0610000 Департамент освіти +729,465

0611010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки +729,465

 в тому числі:



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

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +729,465

0700000 Департамент охорони здоров’я

0710000 Департамент охорони здоров’я

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в міському бюджеті станом на 

01.01.2018р.

Капітальні видатки

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 +1 595,265

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки +1 595,265

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня м.Вінниці

Капітальні видатки +1 595,265

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки

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 +443,900

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки +443,900



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

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня м.Вінниці

Капітальні видатки +443,900

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
Капітальні видатки

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки

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 +5,009

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки +5,009

     в тому числі:

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

Капітальні видатки +5,009

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню Капітальні видатки

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки

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 +1,675

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки +1,675

     в тому числі:

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

Капітальні видатки +1,675



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

1000000 Департамент культури -97,471 

1010000 Департамент культури -97,471 

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки +62,581

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки +14,400

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів Капітальні видатки +14,400

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в міському бюджеті станом на 

01.01.2018р.

Капітальні видатки +14,400

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки -174,452 

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки -174,452 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" Капітальні видатки -174,452 

3700000 Департамент фінансів -452,400 

3710000 Департамент фінансів -452,400 

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки -452,400 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на

розроблення детального плану території аеропорту

м.Вінниці на землях Гавришівської сільської ради

Вінницького району Вінницької області, за межами

населеного пункту

Капітальні видатки -452,400 

Всього +7 705,400 +7 705,400 +69 998,322

Міський голова С.Моргунов



від 26.10.2018 №1382

(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 +439,233 +4 883,388 +5 322,621

0210000 Виконавчий комітет міської ради +439,233 +4 883,388 +5 322,621

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

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

змінами)

+160,691 +160,691

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +160,691 +160,691

0213240 Інші заклади та заходи +236,025 +236,025

0213242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+236,025 +236,025

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні

напрямки соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020

роки" в частині страхування військовослужбовців, які є

членами територіальної громади м.Вінниці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

+236,025 +236,025

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+42,517 +4 883,388 +4 925,905

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+42,517 +4 883,388 +4 925,905

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

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

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки у місті Вінниці на 2014-2019 роки"

Програма заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань

Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки у місті Вінниці на 2014-2019

роки (рішення міської ради від 27.06.2014р. №1778, зі

змінами)

+42,517 +42,517

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+42,517 +42,517

- 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)

+4 805,588 +4 805,588

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+4 805,588 +4 805,588

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

+4 805,588 +4 805,588

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"

Програма організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки (рішення міської

ради від 25.09.2015р. №2306, зі змінами)

+77,800 +77,800

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
+77,800 +77,800

1200000 Департамент міського господарства +44 925,600 +44 925,600

1210000 Департамент міського господарства +44 925,600 +44 925,600

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

м.Вінниці на 2018 рік 
-10 719,462 -10 719,462 

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

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

+719,462 +719,462



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:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-1 441,524 -1 441,524 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+2 160,986 +2 160,986

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)

+53 925,600 +53 925,600

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+53 925,600 +53 925,600

1218310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього

природного середовища

Програма охорони навколишнього природного

середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки (рішення

міської ради від 28.10.2016р. №435, зі змінами)

+1 000,000 +1 000,000

1218313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+1 000,000 +1 000,000

в тому числі:

- будівництво мережі каналізації на території приватного

сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону

"Старе місто" в м.Вінниці за рахунок субвенції з обласного

бюджету (кошти фонду охорони навколишнього природного

середовища)                     

+1 000,000 +1 000,000

1200000 Департамент житлового господарства +2 013,786 +2 013,786

1210000 Департамент житлового господарства +2 013,786 +2 013,786

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 013,786 +2 013,786

1216011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 013,786 +2 013,786

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

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

+2 000,000 +2 000,000

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків м.Вінниці на 2014-

2018 роки"

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

м.Вінниці на 2014-2018 роки" (рішення міської ради

від 26.09.2014р. №1825, зі змінами)

+13,786 +13,786

в тому числі:

 =  фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках м.Вінниці 

+13,786 +13,786

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 219,127 +16 000,000 +24 219,127

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 219,127 +16 000,000 +24 219,127

1416020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

+1 000,000 +1 000,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КУП "Ековін" +1 000,000 +1 000,000

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)

+7 219,127 +2 000,000 +9 219,127

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

м.Вінниці на 2018 рік 
+6 000,000 +6 000,000

1417360 Виконання інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 700,000 +1 700,000

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+1 700,000 +1 700,000



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

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+1 700,000 +1 700,000

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

+1 700,000 +1 700,000

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+6 300,000 +6 300,000

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+6 300,000 +6 300,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське

шосе в м. Вінниці
+6 300,000 +6 300,000

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 009,059 +452,300 -5 556,759 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 009,059 +452,300 -5 556,759 

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

-26 000,000 -26 000,000 

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-26 000,000 -26 000,000 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -26 000,000 -26 000,000 

1917410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

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

змінами)

+4 997,531 +4 997,531

1917413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 997,531 +4 997,531

 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

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним

транспортом загального користування 

+5 000,000 +5 000,000

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-2,469 -2,469 

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)

+14 993,410 +14 993,410

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +14 993,410 +14 993,410

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+15 000,000 +15 000,000

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-6,590 -6,590 

1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +452,300 +452,300

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Аеропорт Вінниця"
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+452,300 +452,300

1600000 Департамент архітектури та містобудування +49,900 +500,000 +549,900

1610000 Департамент архітектури та містобудування +49,900 +500,000 +549,900

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки (рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами)

+500,000 +500,000

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

+500,000 +500,000



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

1617370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки (рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами)

+49,900 +49,900

з них:

- консервація археологічних розкопів на території пам’ятки

архітектури національного значення "Башта та мур" по

вул.Мури,1 у м.Вінниці

+49,900 +49,900

0800000 Департамент соціальної політики +100,000 +100,000

0810000 Департамент соціальної політики +100,000 +100,000

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)

+100,000 +100,000

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+100,000 +100,000

в тому числі:

- громадська організація молоді з обмеженими фізичними

можливостями "Гармонія"
+45,000 +45,000

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна

організація Українського товариства сліпих"
+55,000 +55,000

0813240 Інші заклади та заходи

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

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)

+500,000 +500,000

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги

вдовам Почесних громадян 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)

+0,066 +0,066



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)

-500,066 -500,066 

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

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

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-661,500 -661,500 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+661,500 +661,500

0600000 Департамент освіти +230,109 +729,465 +959,574

0610000 Департамент освіти +230,109 +729,465 +959,574

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+179,357 +729,465 +908,822

 в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
+174,803 +729,465 +904,268

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+32,607 +32,607

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +32,607 +32,607



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

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+18,145 +18,145

0700000 Департамент охорони здоров’я -0,05109 -0,05109 

0710000 Департамент охорони здоров’я -0,05109 -0,05109 

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -195,69109 -195,69109 

Програма "Інформатизація галузі охорони здоров’я

м.Вінниці на 2016-2020 роки" (рішення міської ради

від 25.12.2015р. №38, зі змінами)

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації 

галузі комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню

+1,500 +1,500

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

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

змінами)

-195,69109 -195,69109 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,05109 -0,05109 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -195,640 -195,640 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,04928 -0,04928 



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 направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

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…")

+435,840 +1 595,265 +2 031,105

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+435,840 +1 595,265 +2 031,105

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +435,840 +435,840

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+1 595,265 +1 595,265

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 

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…")

+3 906,826 +443,900 +4 350,726

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 786,117 +3 786,117

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+113,573 +113,573

     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

 = безкоштовне забезпечення виробами 

медичного призначення (штучними 

кришталиками) при хірургічному видаленні 

катаракти у хворих, які є жителями міста 

Вінниці та належать до окремих категорій

+50,800 +50,800

 = безкоштовне проведення антирабічних 

щеплень (профілактика захворювань людей на 

сказ) та безкоштовна вакцинація для 

попередження виникнення правця у випадку 

травм ургентним пацієнтам 

+37,856 +37,856

 = надання медичних послуг з рентгенівської  

комп'ютерної томографії  ургентним хворим
+24,917 +24,917

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,136 +443,900 +451,036

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+7,136 +7,136

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+443,900 +443,900

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-0,00181 -0,00181 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,00181 -0,00181 

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

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

 = 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…")

+34,760 +34,760

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+34,760 +34,760

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +34,760 +34,760

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+695,827 +695,827

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +571,003 +571,003

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+117,031 +117,031

     в тому числі:

 = безкоштовне забезпечення технічними 

засобами (кардіостимуляторами, стент-

системами) та витратними матеріалами при 

наданні невідкладної спеціалізованої медичної 

допомоги ургентним хворим 

+117,031 +117,031

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,793 +7,793

     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

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+5,593 +5,593

 = проведення поточних ремонтів обладнання 

закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

м.Вінниці

+2,200 +2,200

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2019 рр."

(рішення міської ради від 28.10.2016р. №442, зі

змінами)

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки"
-784,000 -784,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню

+784,000 +784,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

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

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки"
-7,000 -7,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню

+7,000 +7,000

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-143,430 -143,430 

Програма "Інформатизація галузі охорони здоров’я

м.Вінниці на 2016-2020 роки" (рішення міської ради

від 25.12.2015р. №38, зі змінами)

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації 

галузі комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню

+17,518 +17,518

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

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

змінами)

-143,430 -143,430 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

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…")

+99,400 +99,400

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+99,400 +99,400



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:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +99,400 +99,400

 - за рахунок доходів міського бюджету -143,430 -143,430 

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…")

+2 164,548 +5,009 +2 169,557

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 674,607 +1 674,607

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+489,941 +5,009 +494,950

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я 

вторинного рівня м.Вінниці

+489,941 +489,941

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+5,009 +5,009

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2019 рр."

(рішення міської ради від 28.10.2016р. №442, зі

змінами)

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки"
-54,000 -54,000 



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

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу населенню

+54,000 +54,000

0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню

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

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

змінами)

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+397,588 +1,675 +399,263

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +69,588 +69,588

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+328,000 +328,000

     в тому числі:

 = безкоштовне надання послуг 

зубопротезування пільговим категоріям 

населення

+328,000 +328,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1,675 +1,675

     в тому числі:

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки для закладів 

охорони здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+1,675 +1,675

0712110 Первинна медична допомога населенню +339,070 +339,070



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

0712111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+339,070 +339,070

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

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

змінами)

+339,070 +339,070

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +339,070 +339,070

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

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

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню…")

+339,070 +339,070

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +339,070 +339,070

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2019 рр."

(рішення міської ради від 28.10.2016р. №442, зі

змінами)

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р. - ІІ

півріччя 2018 року 

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки"
-1 320,000 -1 320,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають первинну медичну 

допомогу населенню

+1 320,000 +1 320,000

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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

- забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий

діабет, які отримують препарати інсуліну, безкоштовними

витратними матеріалами та виробами медичного призначення

при амбулаторному лікуванні 

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

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

змінами)

-377,872 -377,872 

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -377,872 -377,872 

- забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий

діабет, які отримують препарати інсуліну, безкоштовними

витратними матеріалами та виробами медичного призначення

при амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька міська

клінічна лікарня "Центр матері та дитини" на виконання

заходів програми "Здоров'я вінничан на 2017-2020 роки"

(розділ XII) 

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

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

змінами)

+377,872 +377,872

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +377,872 +377,872

1000000 Департамент культури +191,971 -97,471 +94,500

1010000 Департамент культури +191,971 -97,471 +94,500

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)

-62,581 +62,581

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)

+14,400 +14,400

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +14,400 +14,400

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +254,552 -174,452 +80,100

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)

+174,452 -174,452 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +174,452 -174,452 

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +80,100 +80,100

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)

+80,100 +80,100



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:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів 

та олімпіад 
+80,100 +80,100

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +921,095 -921,095 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +921,095 -921,095 

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)

+450,000 +450,000

1115011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+150,000 +150,000

1115012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000

1115020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної

роботи серед осіб з інвалідністю

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

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

від 24.11.2017р. №950)

+30,000 +30,000

1115022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та

заходів зі спорту осіб з інвалідністю
+30,000 +30,000

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)

+441,095 +441,095

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+441,095 +441,095

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

м.Вінниці на 2018 рік 
-921,095 -921,095 

1117325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-921,095 -921,095 

1500000 Департамент капітального будівництва +2 970,000 +2 970,000

1510000 Департамент капітального будівництва +2 970,000 +2 970,000

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

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 900,000 +1 900,000

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 900,000 +1 900,000

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+720,000 +720,000

1517370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+350,000 +350,000



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

3700000 Департамент фінансів -452,400 -452,400 

3710000 Департамент фінансів -452,400 -452,400 

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -452,400 -452,400 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на розроблення

детального плану території аеропорту м.Вінниці на землях

Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької

області, за межами населеного пункту

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-452,400 -452,400 

Всього +4 142,32491 +71 003,573 +75 145,89791

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



Додаток 7

до рішення міської ради   

від 26.10.2018 №1382

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0100 Державне управління +286,693 +286,693 +9,059 -5,251 -5,251 -5,251 +281,442

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+225,000 +225,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 225,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +61,693 +61,693 +9,059 -1 005,251 -1 005,251 -1 005,251 -943,558 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+286,693 +286,693 +9,059 -5,251 -5,251 -5,251 +281,442

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+225,000 +225,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 225,000 

1000 Освіта +167,528 +167,528 +792,046 +792,046 +792,046 +959,574

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+174,803 +174,803 +729,465 +729,465 +729,465 +904,268

 - за рахунок доходів міського бюджету -7,275 -7,275 +62,581 +62,581 +62,581 +55,306

1010 0910 Надання дошкільної освіти +179,357 +179,357 +729,465 +729,465 +729,465 +908,822

 в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+174,803 +174,803 +729,465 +729,465 +729,465 +904,268

1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+32,607 +32,607 +32,607

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +32,607 +32,607 +32,607

1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-62,581 -62,581 +62,581 +62,581 +62,581

1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +18,145 +18,145 +18,145

2000 Охорона здоров’я -0,05109 -0,05109 -0,05109 

з них:

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,05109 -0,05109 -0,05109 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

 - за рахунок доходів міського бюджету +0,000 +0,000 +0,000

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -195,69109 -195,69109 -195,69109 

з них:

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

-0,05109 -0,05109 -0,05109 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 -195,640 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -195,68928 -195,68928 -195,68928 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,04928 -0,04928 -0,04928 

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-784,000 -784,000 -784,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+784,000 +784,000 +784,000

 = 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…")

+435,840 +435,840 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +2 031,105

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+435,840 +435,840 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +2 031,105

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +435,840 +435,840 +435,840

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+1 595,265 +1 595,265 +1 595,265 +1 595,265

 - за рахунок доходів міського бюджету -195,640 -195,640 -195,640 

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації галузі 

комунальними некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню

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

 = 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…")

+3 906,826 +3 906,826 +443,900 +443,900 +443,900 +4 350,726



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 786,117 +3 786,117 +3 786,117

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+113,573 +113,573 +113,573

     в тому числі:

 = безкоштовне забезпечення виробами медичного 

призначення (штучними кришталиками) при 

хірургічному видаленні катаракти у хворих, які є 

жителями міста Вінниці та належать до 

окремих категорій

+50,800 +50,800 +50,800

 = безкоштовне проведення антирабічних 

щеплень (профілактика захворювань людей на 

сказ) та безкоштовна вакцинація для 

попередження виникнення правця у випадку травм 

ургентним пацієнтам 

+37,856 +37,856 +37,856

 = надання медичних послуг з рентгенівської  

комп'ютерної томографії  ургентним хворим
+24,917 +24,917 +24,917

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,136 +7,136 +443,900 +443,900 +443,900 +451,036

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я вторинного 

рівня м.Вінниці

+7,136 +7,136 +7,136

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я вторинного рівня 

м.Вінниці

+443,900 +443,900 +443,900 +443,900

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-0,00181 -0,00181 -0,00181 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-0,00181 -0,00181 -0,00181 

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-7,000 -7,000 -7,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+7,000 +7,000 +7,000



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 = 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…")

+34,760 +34,760 +34,760

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+34,760 +34,760 +34,760

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +34,760 +34,760 +34,760

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+695,827 +695,827 +695,827

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +571,003 +571,003 +571,003

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+117,031 +117,031 +117,031

     в тому числі:

 = безкоштовне забезпечення технічними 

засобами (кардіостимуляторами, стент-

системами) та витратними матеріалами при 

наданні невідкладної спеціалізованої медичної 

допомоги ургентним хворим 

+117,031 +117,031 +117,031

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+7,793 +7,793 +7,793

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я вторинного 

рівня м.Вінниці

+5,593 +5,593 +5,593

 = проведення поточних ремонтів обладнання 

закладів охорони здоров’я вторинного рівня 

м.Вінниці

+2,200 +2,200 +2,200

2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-143,430 -143,430 -143,430 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-54,000 -54,000 -54,000 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу населенню

+54,000 +54,000 +54,000

 = 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…")

+99,400 +99,400 +99,400

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+99,400 +99,400 +99,400

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі +99,400 +99,400 +99,400

 - за рахунок доходів міського бюджету -143,430 -143,430 -143,430 

в тому числі:

 = виконання заходів програми інформатизації галузі 

комунальними некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню

+17,518 +17,518 +17,518

 = 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…")

+2 164,548 +2 164,548 +5,009 +5,009 +5,009 +2 169,557

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 674,607 +1 674,607 +1 674,607

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+489,941 +489,941 +5,009 +5,009 +5,009 +494,950

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації, обробка 

дерев'яних конструкцій протипожежною 

емульсією в закладах охорони здоров’я вторинного 

рівня м.Вінниці

+489,941 +489,941 +489,941

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки для закладів охорони 

здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+5,009 +5,009 +5,009 +5,009

2100 0722 Стоматологічна допомога населенню

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету

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…")

+397,588 +397,588 +1,675 +1,675 +1,675 +399,263



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +69,588 +69,588 +69,588

   - заходи надання населенню міста Вінниці 

медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+328,000 +328,000 +328,000

     в тому числі:

 = безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
+328,000 +328,000 +328,000

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1,675 +1,675 +1,675 +1,675

     в тому числі:

= придбання обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки для закладів охорони 

здоров'я вторинного рівня м.Вінниці

+1,675 +1,675 +1,675 +1,675

2110 Первинна медична допомога населенню +339,070 +339,070 +339,070 

2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+339,070 +339,070 +339,070 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р. - ІІ півріччя 2018 року 

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки"
-1 320,000 -1 320,000 -1 320,000 

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2019 роки" комунальними некомерційними 

підприємствами, які надають первинну медичну 

допомогу населенню

+1 320,000 +1 320,000 +1 320,000

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +339,070 +339,070 +339,070 

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан на 

2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади охорони здоров’я - 

комунальні некомерційні підприємства, які надають 

первинну медичну допомогу населенню…")

+339,070 +339,070 +339,070 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +339,070 +339,070 +339,070 

2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

  - забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий діабет, які 

отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними 

матеріалами та виробами медичного призначення при 

амбулаторному лікуванні 

-377,872 -377,872 -377,872 

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -377,872 -377,872 -377,872 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 
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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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- забезпечення дітей міста Вінниці, хворих на цукровий діабет, які

отримують препарати інсуліну, безкоштовними витратними

матеріалами та виробами медичного призначення при

амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

"Центр матері та дитини" на виконання заходів програми "Здоров'я

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XII) 

+377,872 +377,872 +377,872

   в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету +377,872 +377,872 +377,872

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +961,697 +961,697 +160,691 +961,697

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +464,981 +464,981 +464,981

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+160,691 +160,691 +160,691 +160,691

 - за рахунок доходів міського бюджету +336,025 +336,025 +336,025

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+464,981 +464,981 +464,981

3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+464,981 +464,981 +464,981

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету 

+464,981 +464,981 +464,981

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +160,691 +160,691 +160,691 +160,691

3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +160,691 +160,691 +160,691 +160,691

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+160,691 +160,691 +160,691 +160,691

3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +100,000 +100,000 +100,000

3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

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

в тому числі:

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+45,000 +45,000 +45,000

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+55,000 +55,000 +55,000

3240 Інші заклади та заходи +236,025 +236,025 +236,025

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +236,025 +236,025 +236,025

в тому числі:
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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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки" в частині

страхування військовослужбовців, які є членами територіальної

громади м.Вінниці

+236,025 +236,025 +236,025

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
+500,000 +500,000 +500,000

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам

Почесних громадян міста Вінниці
+0,066 +0,066 +0,066

- 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)

-500,066 -500,066 -500,066 

4000 Культура i мистецтво +254,552 +254,552 -160,052 -160,052 -160,052 +94,500

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+80,100 +80,100 +14,400 +14,400 +14,400 +94,500

 - за рахунок доходів міського бюджету +174,452 +174,452 -174,452 -174,452 -174,452 

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +14,400 +14,400 +14,400 +14,400

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +14,400 +14,400 +14,400 +14,400

     з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+14,400 +14,400 +14,400 +14,400

4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +254,552 +254,552 -174,452 -174,452 -174,452 +80,100

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+174,452 +174,452 -174,452 -174,452 -174,452 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +174,452 +174,452 -174,452 -174,452 -174,452 

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +80,100 +80,100 +80,100

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
+80,100 +80,100 +80,100

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
+80,100 +80,100 +80,100

в тому числі:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+80,100 +80,100 +80,100

5000 Фiзична культура i спорт +921,095 +921,095 +921,095

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +921,095 +921,095 +921,095
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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

видатки 

споживання
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5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +450,000 +450,000 +450,000

5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+150,000 +150,000 +150,000

5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000 +300,000

5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед осіб з інвалідністю
+30,000 +30,000 +30,000

5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі

спорту осіб з інвалідністю
+30,000 +30,000 +30,000

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +441,095 +441,095 +441,095

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+441,095 +441,095 +441,095

6000 Житлово-комунальне господарство -17 780,873 -17 780,873 +4 013,786 +4 013,786 +4 013,786 -13 767,087 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-8 280,873 -8 280,873 +11 500,000 +11 500,000 +11 500,000 +3 219,127

 - за рахунок доходів міського бюджету -9 500,000 -9 500,000 -7 486,214 -7 486,214 -7 486,214 -16 986,214 

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-26 000,000 -26 000,000 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 -23 986,214 

6011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786 +2 013,786

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

 - виконання  програми "Розвиток самоорганізації мешканців 

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків  м.Вінниці на 2014-2018 

роки"

+13,786 +13,786 +13,786 +13,786

в тому числі:

 =  фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних 

будинках м.Вінниці 

+13,786 +13,786 +13,786 +13,786

6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-26 000,000 -26 000,000 -26 000,000 

6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+1 000,000 +1 000,000 +1 000,00000
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в тому числі:

 - фінансова підтримка КУП "Ековін" +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

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

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +7 219,127 +7 219,127 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +9 219,127

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+16 719,127 +16 719,127 +9 500,000 +9 500,000 +9 500,000 +26 219,127 

7300 Будівництво та регіональний розвиток +49,900 +49,900 +248,905 +248,905 +248,905 +298,805

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+720,000 +720,000 +720,000 +720,000

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+10 500,000 +10 500,000 +10 500,000 +10 500,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +49,900 +49,900 -10 971,095 -10 971,095 -10 971,095 -10 921,195 

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -4 719,462 -4 719,462 -4 719,462 -4 719,462 

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +978,905 +978,905 +978,905 +978,905 

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 +1 900,000 

7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-921,095 -921,095 -921,095 -921,095 

7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+720,000 +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 +720,000 +720,000 +720,000

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +719,462 +719,462 +719,462 +719,462

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-2 103,024 -2 103,024 -2 103,024 -2 103,024 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+2 822,486 +2 822,486 +2 822,486 +2 822,486

7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+500,000 +500,000 +500,000 +500,000

7360 Виконання інвестиційних проектів +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 
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7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

з них:

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

м. Вінниця - реконструкція
+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

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

+1 700,000 +1 700,000 +1 700,000 +1 700,000

7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+49,900 +49,900 +350,000 +350,000 +350,000 +399,900

з них:

- консервація археологічних розкопів на території пам’ятки

архітектури національного значення "Башта та мур" по вул.Мури,1

у м.Вінниці

+49,900 +49,900 +49,900

- 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
+19 990,941 +19 990,941 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +26 290,941

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+20 000,000 +20 000,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +26 300,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -9,059 -9,059 -9,059 

7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+4 997,531 +4 997,531 +4 997,531

7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 997,531 +4 997,531 +4 997,531

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання

послуг пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

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

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+5 000,000 +5 000,000 +5 000,000

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-2,469 -2,469 -2,469 

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +14 993,410 +14 993,410 +14 993,410

7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +14 993,410 +14 993,410 +14 993,410

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+15 000,000 +15 000,000 +15 000,000

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

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

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+15 000,000 +15 000,000 +15 000,000

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-6,590 -6,590 -6,590 

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

в тому числі:

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

м. Вінниці
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+6 300,000 +6 300,000 +6 300,000 +6 300,000

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +54 377,900 +54 377,900 +54 377,900 +54 377,900

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
+26 377,900 +26 377,900 +26 377,900 +26 377,900

 - за рахунок доходів міського бюджету +28 000,000 +28 000,000 +28 000,000 +28 000,000

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +54 377,900 +54 377,900 +54 377,900 +54 377,900 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+53 925,600 +53 925,600 +53 925,600 +53 925,600 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+25 925,600 +25 925,600 +25 925,600 +25 925,600 

 - поповнення статутного капіталу КП "Аеропорт Вінниця" +452,300 +452,300 +452,300 +452,300 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+452,300 +452,300 +452,300 +452,300 

8300 Охорона навколишнього природного середовища +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

в тому числі:

- будівництво мережі каналізації на території приватного сектору

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в

м.Вінниці за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти фонду

охорони навколишнього природного середовища)                     

+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000
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9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

-452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на розроблення

детального плану території аеропорту м.Вінниці на землях

Гавришівської сільської ради Вінницького району Вінницької

області, за межами населеного пункту

-452,400 -452,400 -452,400 -452,400 

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+42,517 +42,517 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +4 925,905

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+42,517 +42,517 +4 883,388 +4 883,388 +4 883,388 +4 925,905 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

+42,517 +42,517 +42,517 

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+42,517 +42,517 +42,517 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

+4 805,588 +4 805,588 +4 805,588 +4 805,588

- виконання "Програми організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
+77,800 +77,800 +77,800 +77,800

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний адміністративний 

суд 
+77,800 +77,800 +77,800 +77,800

Всього +4 893,99891 +4 893,99891 +169,750 +70 998,322 +70 998,322 +69 998,322 +75 892,32091

Міський голова  С.Моргунов     



до   рішення міської ради

від 26.10.2018 №1382

(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 

42,517 4 883,388 4 925,905

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
42,517 42,517

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
4 883,388 4 883,388

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

42,517 42,517

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
42,517 42,517

    з них:

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м. Вінниця 
42,517 42,517

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
42,517 42,517

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 

2015-2018 роки в м. Вінниці"
4 805,588 4 805,588

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
4 805,588 4 805,588

    з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
4 805,588 4 805,588

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
4 805,588 4 805,588

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту 

економіки у Вінницькій області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України

4 805,588 4 805,588

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
4 805,588 4 805,588

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
77,800 77,800

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
77,800 77,800

    з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
77,800 77,800

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
77,800 77,800

0712010
Департамент охорони 

здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
-0,05109 -0,05109

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-1 261,65109 -1 261,65109

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
1 261,600 1 261,600

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 

з них:

2282
 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету
-0,05109 -0,05109

 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

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -0,04928 -0,04928

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-1 219,88928 -1 219,88928

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
1 219,840 1 219,840

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній 

субвенції з державного бюджету
-0,04928 -0,04928

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-0,04928 -0,04928

 - за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті станом 

на 01.01.2018р.

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-1 219,840 -1 219,840

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
1 219,840 1 219,840

3210
Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки"
-784,000 -784,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-784,000 -784,000

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки" комунальними 

некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню

784,000 784,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
784,000 784,000

 = 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…")

435,840 1 595,265 2 031,105

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
435,840 435,840

3210
Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
1 595,265 1 595,265

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

435,840 1 595,265 2 031,105

     в тому числі:

2610  = лікувальне харчування хворих у стаціонарі 435,840 435,840

3210

 = проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 

вторинного рівня м.Вінниці

1 595,265 1 595,265

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-0,00181 -0,00181

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-41,76181 -41,76181



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) 
41,760 41,760

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній 

субвенції з державного бюджету
-0,00181 -0,00181

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-0,00181 -0,00181

 - за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті станом 

на 01.01.2018р.

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-41,760 -41,760

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
41,760 41,760

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки"
-7,000 -7,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-7,000 -7,000

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки" комунальними 

некомерційними підприємствами, які 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу населенню

7,000 7,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
7,000 7,000

 = 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…")

34,760 34,760

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
34,760 34,760

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

34,760 34,760

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі 34,760 34,760

0712030
Департамент охорони 

здоров’я

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-153,400 -153,400

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
153,400 153,400

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки"
-54,000 -54,000

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

-54,000 -54,000

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки" комунальними 

некомерційними підприємствами, які надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу 

населенню

54,000 54,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
54,000 54,000



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

 = 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…")

99,400 99,400

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям) 
99,400 99,400

з них:

      - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

99,400 99,400

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у стаціонарі 99,400 99,400

0712110
Департамент охорони 

здоров’я
Первинна медична допомога населенню

0712111

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р. - 

ІІ півріччя 2018 року 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 

в тому числі:

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки"
-1 320,000 -1 320,000

 = виконання заходів програми "Стоп грип у 

Вінниці на 2016-2019 роки" комунальними 

некомерційними підприємствами, які 

надають первинну медичну допомогу 

населенню

1 320,000 1 320,000

1014030
Департамент 

культури
Забезпечення діяльності бібліотек 14,400 14,400

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
14,400 14,400

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів 14,400 14,400

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
14,400 14,400

1014080
Департамент 

культури

Інші заклади та заходи в галузі культури і 

мистецтва
80,100 80,100

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 80,100 80,100

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 54,241 54,241

2730 Інші виплати населенню 25,859 25,859

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою

розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020

роки-всього

80,100 80,100

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, 

фестивалів та олімпіад 
80,100 80,100

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 54,241 54,241

2730 Інші виплати населенню 25,859 25,859

1517330

Департамент 

капітального 

будівництва

Будівництво інших об'єктів соціальної та

виробничої інфраструктури комунальної власності
720,000 720,000

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 720,000 720,000

з них:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

3122
Будівництво відкритої п’ятиповерхової парковки для

легкових автомобілів по вул. Соборній,59, м. Вінниця
720,000 720,000

ВСЬОГО 122,56591 5 617,788 5 740,35391

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

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
160,691 160,691

0213132
Утримання клубів для підлітків за місцем

проживання
160,691 160,691

2273 Оплата електроенергії 160,691 160,691

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

1217670

Департамент 

міського 

господарства

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
25 925,600 25 925,600

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
25 925,600 25 925,600

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
25 925,600 25 925,600

1216010

Департамент 

житлового 

господарства

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
2 000,000 2 000,000

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду
2 000,000 2 000,000

3131
Капітальний ремонт житлового фонду

(приміщень)
2 000,000 2 000,000

в тому числі:

- проведення капітального ремонту

багатоквартирних житлових будинків, включаючи

будинки ОСББ

2 000,000 2 000,000

3131
Капітальний ремонт житлового фонду

(приміщень)
2 000,000 2 000,000

1410160

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

75,000 75,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 75,000 75,000

1416020

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Забезпечення функціонування підприємств,

установ та організацій, що виробляють,

виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

1 000,000 1 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
1 000,000 1 000,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КУП "Ековін" 1 000,000 1 000,000

 Додаток 9

від 26.10.2018 №1382

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

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів 16 719,127 9 500,000 26 219,127

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

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
11 070,727 11 070,727

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 9 500,000 9 500,000

1417460

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури
6 300,000 6 300,000

1417461

Утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів

місцевого бюджету

6 300,000 6 300,000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 6 300,000 6 300,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гніванське шосе в м. Вінниці
6 300,000 6 300,000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 6 300,000 6 300,000

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
-26 000,000 -26 000,000

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
-26 000,000 -26 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-26 000,000 -26 000,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-26 000,000 -26 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-26 000,000 -26 000,000

1917410

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів автомобільним транспортом
5 000,000 5 000,000

1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту 5 000,000 5 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
5 000,000 5 000,000

в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька

транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом

загального користування 

5 000,000 5 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
5 000,000 5 000,000

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
15 000,000 15 000,000

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту 15 000,000 15 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
15 000,000 15 000,000

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

15 000,000 15 000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
15 000,000 15 000,000



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
452,300 452,300

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
452,300 452,300

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП "Аеропорт

Вінниця"
452,300 452,300

1610160

Департамент 

архітектури та 

містобудування

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

75,000 75,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 75,000 75,000

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

3610160
Департамент 

земельних ресурсів

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

75,000 75,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 75,000 75,000

0611010 Департамент освіти Надання дошкільної освіти 174,803 729,465 904,268

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 174,803 174,803

3110
Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 
729,465 729,465

ВСЬОГО 12 279,621 56 407,365 68 686,986

     Міський голова                                                                                                            С.Моргунов


