
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 06.12.2018 №2640   

         м. Вінниця 

 

 

 

Про проект рішення міської  ради 

«Про бюджет Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади  

на 2019 рік» 

 

 

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

самоврядування в Україні», ст. 21 Бюджетного кодексу України, виконавчий 

комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про бюджет Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  згідно з додатком 1. 

 

2.  Подати  вищезазначений проект  рішення на розгляд міської ради. 

 

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

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4.  Схвалити прогноз бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 та 2021 роки згідно з додатком 2. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Скальського 

 

 

Міський голова                                           С.Моргунов 

 
 



 

             Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 06.12.2018 №2640 

 

 

Проект рішення міської ради 
 

 

Про бюджет Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади  

на 2019 рік 

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та керуючись 

ч.23 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 76, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України «Про 

Державний бюджет України  на 2019 рік»,  рішення Вінницької обласної ради 

«Про обласний бюджет на 2019 рік» від 04.12.2018р., міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2019 рік: 

1.1. доходи бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

у сумі 4 780 534 626,0 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 

4 374 435 039,0 гривень, доходи спеціального фонду бюджету –                                     

406 099 587,0гривень, в тому числі бюджету розвитку – 85 833 200,0 гривень 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

1.2. видатки  бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 4 859 176 696,0 гривень, в тому числі видатки загального фонду 

бюджету – 3 549 026 276,0 гривень, видатки спеціального фонду бюджету –               

1 310 150 420,0 гривень. 

1.3. повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади у сумі 41 763,0 гривень згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

1.4. надання кредитів із спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 8 129 693,0 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

1.5. профіцит за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 825 408 763,0 гривень, напрямком використання 

якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 825 408 763,0 гривень, згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

 1.6. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 912 138 763,0 гривень, джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 



 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 825 408 763,0 гривень та запозичення до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання договорів позики (кредитних договорів) 

з фінансовою установою в сумі 86 730 000,0 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення. 

1.7. оборотний залишок бюджетних коштів  бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 1 000 000,0 гривень. 

1.8. резервний фонд бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 18 450 000,0 гривень, що становить 0,5 відсотка 

видатків загального фонду бюджету, визначених підпунктом 1.2 цього  пункту. 

 

2. Затвердити: 

2.1. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 

до цього рішення. 

2.2. видатки бюджету за програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 8 до цього рішення. 

 

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

 

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 

об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 

 

5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених міською 

радою, у сумі 3 540 777 800,0 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

6.1. до доходів загального фонду бюджету належать доходи, визначені 

статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97, 

101, 102, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України. 

6.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

6.3. джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтями 73, 74 Бюджетного кодексу України. 

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік: 

7.1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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7.2. у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 

частини 1 статті 71 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

7.3. у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 11 частини 

1 статті 691, частиною 2 статті 72, статтею 74 Бюджетного кодексу України. 

 

8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади згідно з 

відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 

Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з 

підпунктами 7.1 (крім визначених частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу 

України),  7.3 пункту 7 цього рішення спрямовуються відповідно на: 

- видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок 

джерел, визначених підпунктом 7.1  пункту 7 до цього рішення (в частині 

надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України)); 

- видатки цільових фондів міської ради  (за рахунок джерел, визначених 

підпунктом 7.1  пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених 

статтею 691 Бюджетного кодексу України); 

- видатки на проведення інвентаризації земель ради  (за рахунок джерел, 

визначених підпунктом 7.1  пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, 

визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України); 

- заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища (за 

рахунок джерел, визначених підпунктом 7.1 пункту 7 до цього рішення (в 

частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України); 

- надання пільгового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам (за рахунок джерел, визначених підпунктами 7.1 (в частині 

надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України) та 7.3 (в 

частині надходжень, визначених пунктом 11 частини 1 статті 691Бюджетного 

кодексу України) пункту 7 до цього рішення). 

 

9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг боргу бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в сумі 127 108 793,0 

гривні, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 40 378 793,0 гривні, по 

спеціальному фонду бюджету в сумі 86 730 000,0 гривень,  та граничний обсяг 

гарантованого боргу в сумі 182 779 195,0 гривень.  

 

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України  захищеними видатками бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- обслуговування місцевого боргу; 



 

- поточні трансферти населенню; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури; 

- оплату енергосервісу. 

 

11. Дозволити департаменту фінансів міської ради здійснювати у 2019 році  

розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на депозитних 

рахунках в установах банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, з подальшим 

поверненням таких коштів на рахунки бюджету не пізніше 21 грудня 2019 року. 

 

12. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання 

вимог Бюджетного кодексу України стосовно: 

12.1. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням. 

12.2. управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних 

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи 

ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, 

організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі. 

12.3. здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до 

бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також 

кредитів (позик), отриманих Вінницькою міською об’єднаною територіальною 

громадою, та коштів, наданих під місцеві гарантії. 

12.4. забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до статті 

28 Бюджетного кодексу України, а саме: 

12.4.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, до 15 березня 2019 року. 

12.4.2. оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з 

дня затвердження таких документів. 

12.5. взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за 

енергосервісом та здійснення витрат бюджету. 

12.6. забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати; та проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами.  



 

12.6. забезпечення неухильного виконання вимог Бюджетного кодексу 

України щодо утримання чисельності працівників та здійснення фактичних 

видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види 

заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної 

плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. 

12.7. затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань. 

12.8. забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв'язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання в 

натуральних показниках. 

 

13. Надати право виконавчому комітету міської ради, за погодженням з 

комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного 

розвитку: 

13.1. перерозподіляти бюджетні призначення між видатками на допомогу 

сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, тимчасову допомогу дітям, допомогу 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на 

пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набули права на пенсійну виплату, допомогу по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційну виплату 

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, 

а також за особою, яка досягла 80-річного віку, в межах загального обсягу 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного  

бюджету, виходячи з фактично нарахованих обсягів допомог та виплат. 

13.2. перерозподіляти бюджетні призначення між видатками на надання 

передбачених чинним законодавством пільг та субсидій населенню в межах 

загальних обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного  бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також в межах 

загальних обсягів субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного  бюджету на надання пільг та житлових субсидій 

населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу, виходячи з фактично наданих обсягів пільг та субсидій. 

13.3. за пропозиціями головних розпорядників коштів перерозподіляти 

бюджетні призначення між видатками за рахунок освітньої, медичної та інших 



 

субвенцій  з державного  бюджету (КПКВК, КЕКВ) в межах загальних обсягів 

субвенцій, виділених місту. 

13.4. здійснювати розподіл та перерозподіл між головними 

розпорядниками коштів та видами видатків (КПКВК, КЕКВ) сум дотацій та 

субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів, які будуть 

виділені бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

протягом року, або по яких протягом року будуть внесені зміни щодо їх обсягів. 

13.5. за пропозицією департаменту фінансів міської ради або інших 

департаментів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників по 

доходах загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в 

межах загальних сум доходів загального і спеціального фондів, затверджених 

даним рішенням, в тому числі з врахуванням внесених до бюджету змін. 

13.6. за пропозиціями головних розпорядників коштів перерозподіляти між 

кодами програмної класифікації (бюджетними програмами та підпрограмами), 

кодами економічної класифікації, між розпорядниками коштів, між загальним і 

спеціальним фондом бюджетні призначення, затверджені рішенням міської ради 

«Про бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 

рік», в тому числі з врахуванням внесених до бюджету змін. 

13.7. видатки, відповідно до внесених у бюджетні призначення змін, згідно з 

пунктами 13.1-13.4, 13.6 даного рішення, здійснюються після прийняття рішення 

виконавчого комітету за погодженням з комісією з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально - економічного розвитку. 

13.8. зміни, внесені до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади рішеннями виконавчого комітету, які прийняті згідно з 

пунктами 13.1-13.6 даного рішення, подаються на затвердження міською радою.  

 

14. Надати департаменту фінансів право вносити зміни  до розпису 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та здійснювати 

перерозподіл планових показників та бюджетних призначень по доходах і 

видатках між місяцями, по видатках - між кодами економічної класифікації 

видатків в межах сум видатків, затверджених рішенням міської ради «Про 

бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік», до 

розпису повернення кредитів до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади та надання кредитів з бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади -  між місяцями в межах сум повернення 

кредитів до бюджету та надання кредитів з бюджету, затверджених рішенням 

міської ради «Про бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік», та вносити зміни до розпису  фінансування бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади; в разі невиконання плану по доходах 

- здійснювати перенесення призначень по видатках на наступні місяці 

бюджетного року. 

Перенесення асигнувань на наступні місяці по захищених статтях 

здійснюється за зверненням головного розпорядника коштів. 

 



 

15.  Дозволити розпорядникам коштів використовувати бюджетні 

призначення, затверджені даним рішенням, на оплату видатків поточного року та 

погашення заборгованості, яка утворилась в минулі роки згідно річного звіту 

розпорядника коштів. 

 

16. Із загальної суми видатків на надання матеріальної грошової допомоги 

мешканцям міста Вінниці допомога надається громадянам міста згідно з 

рішеннями виконавчого комітету: 

1 620 000,0 гривень за пропозиціями депутатів міської ради, з розрахунку 

не більше 30000,0 гривень на одного депутата; 

140 000,0 гривень за пропозицією секретаря міської ради за поданням 

уповноважених міського голови. 

 Решта коштів в сумі 6 686 640,0 гривень та економія коштів, яка 

утворилась по видатках, зазначених в другому та третьому абзацах даного 

пункту, направляється на надання матеріальної грошової допомоги мешканцям 

міста Вінниці  за рішеннями, прийнятими виконавчим комітетом міської ради в 

поточному та минулому роках, включаючи матеріальну грошову допомогу за 

пропозиціями депутатів міської ради. 

 

17. На виконання пункту 24 Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», яка затверджена рішенням 

міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами, встановити розмір цільової 

матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам 

територіальної громади міста Вінниці, які є особами з інвалідністю внаслідок 

війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення 

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом 

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для 

забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством 

України – 397 440,0 гривень на одну особу. 

 

18. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на 

утримання органів місцевого самоврядування затвердити на 2019 рік: 

18.1. Загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, які 

утримуються за рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, в кількості 776 штатних одиниць та 

виконавчих органів, які утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в кількості 31 штатна 

одиниця.  

18.2 Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 252 093 083,0 гривні, в тому числі фонд оплати 

праці 174 002 934,0 гривні та спеціального фонду в сумі 30 019 343,0 гривні, в 

тому числі фонд оплати праці  4 248 881,0 гривня.  



 

 

19. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради, як головному 

розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів, передбачених в 

спеціальному фонді бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік по КПКВК 0217670 «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на 

розрахункові рахунки наступних комунальних підприємств, відкриті в установах 

банків: 

- МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в сумі                                  

18 996 278,0 гривень; 

- КП   «Вінницький   муніципальний   центр   інновацій»   в   сумі                    

18 551 100,0 гривень; 

- КП ВМР «Муніципальна поліція» в сумі 304 414,0 гривень.    

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

 Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємств на 2019 рік. 

 

20. Надати дозвіл департаменту комунального господарства та 

благоустрою міської ради, як головному розпоряднику коштів, здійснити 

перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік по КПКВК 1417670 

«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на 

поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки наступних 

комунальних підприємств, відкриті в установах банків: 

- КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 8 425 000,0 гривень; 

- КУП «ЕкоВін» в сумі 11 496 624,0 гривні; 

- МКП «Вінницязеленбуд»  в сумі 2 210 682,0 гривні; 

- КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 12 581 687,0 гривень. 

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємств на 2019 рік. 

 

21. Надати дозвіл департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської 

ради, як головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів, 

передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік по КПКВК 1917670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних 

капіталів на розрахункові рахунки наступних комунальних підприємств, відкриті 

в установах банків: 

-   КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 18 000 000,0 гривень; 

- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 5 075 000,0 гривень; 

- КП «Вінницька транспортна компанія»  в сумі 22 303 700,0 гривень. 



 

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємств на 2019 рік. 

 

22. При формуванні проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік в складі видатків бюджету передбачити 

видатки Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці в обсязі 7 000 000,0 гривень 

для фінансування проектів-переможців конкурсу, який буде проведено в 2019 

році, для реалізації цих проектів в 2020 році. 

 

23. Затвердити Перелік виконавчих органів міської ради, на які покладено 

контроль за справлянням надходжень до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в 2019 році (додаток 9). 

 

24. Установити, що з 01.01.2019 року відповідно до розмежування видатків 

між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням вимог 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

здійснюються видатки на: 

- утримання Деснянського навчально-виховного комплексу; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв Деснянської амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини в складі КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги №5 м.Вінниці»; 

- утримання бібліотеки-філії, яка розташована на території селища Десна і 

увійшла до складу централізованої бібліотечної системи; 

- благоустрій території селища Десна; 

- транспортне обслуговування мешканців селища Десна автомобільним 

транспортом загального користування; 

- надання адміністративних послуг мешканцям селища Десна; 

- утримання посади в.о. старости Деснянського старостинського округу. 

 

25.  Додатки 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 

 

26.  На виконання частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 

департаменту фінансів міської ради опублікувати дане рішення у засобах масової 

інформації не пізніше 10 днів з дня його прийняття.  

 

27. Департаменту фінансів міської ради інформацію про виконання 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2019 рік 

опублікувати у засобах масової інформації. 

 

28. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2019 року. 

 



 

29.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В.Кривіцький). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 2 618 912 533,00 2 617 861 533,00 1 051 000,00

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

вартості
1 668 461 433,00 1 668 461 433,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 667 261 433,00 1 667 261 433,00

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
1 460 045 283,00 1 460 045 283,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами

145 800 000,00 145 800 000,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата
30 320 700,00 30 320 700,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування
31 095 450,00 31 095 450,00

11020000 Податок на прибуток підприємств 1 200 000,00 1 200 000,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1 200 000,00 1 200 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 169 200,00 169 200,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 9 200,00 9 200,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування)

9 200,00 9 200,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 160 000,00 160 000,00

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення 
160 000,00 160 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 219 500 000,00 219 500 000,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 19 500 000,00 19 500 000,00

14021900 Пальне 19 500 000,00 19 500 000,00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 
80 000 000,00 80 000 000,00

14031900 Пальне 80 000 000,00 80 000 000,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
120 000 000,00 120 000 000,00

18000000 Місцеві податки 729 730 900,00 729 730 900,00

в тому числі:

18010000 Податок на майно 294 313 900,00 294 313 900,00

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
436 000,00 436 000,00

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
9 032 270,00 9 032 270,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
7 734 300,00 7 734 300,00

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

юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
38 104 230,00 38 104 230,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 101 480 000,00 101 480 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 106 530 000,00 106 530 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 8 670 000,00 8 670 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 20 430 000,00 20 430 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 577 100,00 577 100,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 1 320 000,00 1 320 000,00

18030000 Туристичний збір 345 000,00 345 000,00

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 145 000,00 145 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 200 000,00 200 000,00

18050000 Єдиний податок 435 072 000,00 435 072 000,00

з них:

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 83 500 000,00 83 500 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 351 500 000,00 351 500 000,00

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

дорівнює або перевищує 75 відсотків"

72 000,00 72 000,00

19000000 Інші податки і збори 1 051 000,00 1 051 000,00

19010000 Екологічний податок 1 051 000,00 1 051 000,00

з них:

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення
790 000,00 790 000,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 245 000,00 245 000,00

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
16 000,00 16 000,00

20000000 Неподаткові надходження 150 691 337,00 71 134 350,00 79 556 987,00 9 083 200,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 15 538 000,00 15 388 000,00 150 000,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у

статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

430 000,00 430 000,00

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
430 000,00 430 000,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 12 000 000,00 12 000 000,00

21080000 Інші надходження 2 958 000,00 2 958 000,00

21080500 Інші надходження 44 000,00 44 000,00

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

14 000,00 14 000,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 350 000,00 1 350 000,00

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
750 000,00 750 000,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 800 000,00 800 000,00

21110000
Надходження  коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва
150 000,00 150 000,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 

діяльності
53 514 350,00 53 514 350,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 40 811 000,00 40 811 000,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
1 550 000,00 1 550 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 37 000 000,00 37 000 000,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень
2 215 000,00 2 215 000,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання

інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

46 000,00 46 000,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном
12 000 000,00 12 000 000,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
12 000 000,00 12 000 000,00

22090000 Державне мито 700 850,00 700 850,00

з них:

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
425 000,00 425 000,00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 850,00 850,00

22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України
275 000,00 275 000,00

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на 

умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

2 500,00 2 500,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження 11 341 130,00 2 232 000,00 9 109 130,00 9 083 200,00

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
76 000,00 76 000,00

24060000 Інші  надходження  2 181 000,00 2 156 000,00 25 000,00

24060300 Інші надходження 1 880 000,00 1 880 000,00
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24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
25 000,00 25 000,00

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за

неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

276 000,00 276 000,00

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 4 130,00 4 130,00 3 200,00

24110700
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та 

міськими радами
3 200,00 3 200,00 3 200,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих 

бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

930,00 930,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
9 080 000,00 9 080 000,00 9 080 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 70 297 857,00 70 297 857,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

із законодавством
70 297 857,00 70 297 857,00

з них:

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю
62 017 734,00 62 017 734,00

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 6 026 840,00 6 026 840,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 2 183 262,00 2 183 262,00

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна)
70 021,00 70 021,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 76 753 200,00 3 200,00 76 750 000,00 76 750 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 6 753 200,00 3 200,00 6 750 000,00 6 750 000,00

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння
3 200,00 3 200,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 6 750 000,00 6 750 000,00 6 750 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00

33010000 Кошти від продажу землі 70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00

з них:

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які

знаходяться на території Автономної  Республіки Крим

70 000 000,00 70 000 000,00 70 000 000,00

50000000 Цільові фонди 4 443 200,00 4 443 200,00

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
4 443 200,00 4 443 200,00

в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально-економічний розвиток міста" 4 443 200,00 4 443 200,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 2 850 800 270,00 2 688 999 083,00 161 801 187,00 85 833 200,00

40000000 Офіційні трансферти 1 929 734 356,00 1 685 435 956,00 244 298 400,00

41000000 Від органів державного управління 1 929 734 356,00 1 685 435 956,00 244 298 400,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 977 748 700,00 733 450 300,00 244 298 400,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 464 813 800,00 464 813 800,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 268 636 500,00 268 636 500,00

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони

здоров'я на службі у людей"

244 298 400,00 244 298 400,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 40 254 956,00 40 254 956,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету

40 254 956,00 40 254 956,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 911 730 700,00 911 730 700,00

з них:

41050100

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

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

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

411 766 800,00 411 766 800,00
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41050200

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

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

445 500,00 445 500,00

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми,

малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям,

тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по

догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу,

компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

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

відповідної субвенції з державного бюджету

482 175 500,00 482 175 500,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

1 313 000,00 1 313 000,00

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

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
12 666 700,00 12 666 700,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) хворих області 

в  комунальному некомерційному підприємстві "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології

4 000 000,00 4 000 000,00

 = на цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 8 666 700,00 8 666 700,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 716 200,00 1 716 200,00

в тому числі:

 =  субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування  

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 393 000,00 1 393 000,00

 =  субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб 

з інвалідністю внаслідок війни
137 200,00 137 200,00

 =  субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту 

та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів особам 

з інвалідністю I і II груп

186 000,00 186 000,00

Разом доходів 4 780 534 626,00 4 374 435 039,00 406 099 587,00 85 833 200,00



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 86 730 000,00 -825 408 763,00 912 138 763,00 912 138 763,00

203000 Інше внутрішнє фінансування 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

203600 Інше внутрішнє фінансування 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

203610 Одержано позик 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -825 408 763,00 825 408 763,00 825 408 763,00

208100 На початок періоду 1 000 000,00 1 000 000,00

208200 На кінець періоду 1 000 000,00 1 000 000,00

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-825 408 763,00 825 408 763,00 825 408 763,00

400000 Фінансування за борговими операціями 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

401000 Запозичення 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

401100 Внутрішні запозичення 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00

401102 Середньострокові зобов’язання 86 730 000,00 86 730 000,00 86 730 000,00
,

Загальне фінансування 86 730 000,00 -825 408 763,00 912 138 763,00 912 138 763,00

600000 Фінансування за активними операціями -825 408 763,00 825 408 763,00 825 408 763,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -825 408 763,00 825 408 763,00 825 408 763,00

602100 На початок періоду 1 000 000,00 1 000 000,00

602200 На кінець періоду 1 000 000,00 1 000 000,00

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-825 408 763,00 825 408 763,00 825 408 763,00

Загальне фінансування 86 730 000,00 -825 408 763,00 912 138 763,00 912 138 763,00

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 3

до проекту рішення міської ради

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради 251 620 708,00 251 620 708,00 97 045 031,00 8 316 486,00 90 012 594,00 84 184 752,00 2 827 842,00 800 000,00 87 184 752,00 341 633 302,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 251 620 708,00 251 620 708,00 97 045 031,00 8 316 486,00 90 012 594,00 84 184 752,00 2 827 842,00 800 000,00 87 184 752,00 341 633 302,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

25 924 566,00 25 924 566,00 17 149 099,00 581 495,00 1 003 300,00 1 003 300,00 1 003 300,00 26 927 866,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
121 308 035,00 121 308 035,00 77 446 730,00 7 169 741,00 21 101 300,00 19 801 300,00 1 300 000,00 800 000,00 19 801 300,00 142 409 335,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 12 174 677,00 12 174 677,00 12 174 677,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки
6 714 677,00 6 714 677,00 6 714 677,00

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
5 166 920,00 5 166 920,00 5 166 920,00

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
1 547 757,00 1 547 757,00 1 547 757,00

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

м.Вінниці на 2017-2020 роки"

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2017-2020 роки

200 000,00 200 000,00 200 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м.Вінниці

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів

відділами державної виконавчої служби
260 000,00 260 000,00 260 000,00

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 551 900,00 551 900,00 551 900,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
551 900,00 551 900,00 551 900,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 5 643 571,00 5 643 571,00 2 449 202,00 565 250,00 1 126 072,00 1 101 430,00 24 642,00 1 101 430,00 6 769 643,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 5 051 081,00 5 051 081,00 2 449 202,00 565 250,00 1 126 072,00 1 101 430,00 24 642,00 1 101 430,00 6 177 153,00

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

РОЗПОДІЛ

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

"Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

304 900,00 304 900,00 695 100,00 695 100,00 695 100,00 1 000 000,00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 592 490,00 592 490,00 592 490,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи 1 205 470,00 1 205 470,00 1 205 470,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 205 470,00 1 205 470,00 1 205 470,00

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

245 470,00 245 470,00 245 470,00

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у

м.Вінниці на 2017-2020 роки

960 000,00 960 000,00 960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" 660 000,00 660 000,00 660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

300 000,00 300 000,00 300 000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 725 241,00 1 725 241,00 104 916,00 104 916,00 104 916,00 1 830 157,00

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 2 562,00 2 562,00 2 562,00

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

2 562,00 2 562,00 2 562,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 1 408 100,00 1 408 100,00 1 408 100,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків м.Вінниці на 2014-2019

роки"

1 408 100,00 1 408 100,00 1 408 100,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

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

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 14 940 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 15 520 199,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

14 940 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 15 520 199,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 1 000 000,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00 2 208 750,00 3 208 750,00

 в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
1 000 000,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00 2 208 750,00 3 208 750,00

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 6 078 715,00 6 078 715,00 6 078 715,00

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки
1 078 715,00 1 078 715,00 1 078 715,00

0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 332 320,00 332 320,00 332 320,00

0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 332 320,00 332 320,00 332 320,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 37 851 792,00 37 851 792,00 37 851 792,00 37 851 792,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
18 996 278,00 18 996 278,00 18 996 278,00 18 996 278,00

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій"
18 551 100,00 18 551 100,00 18 551 100,00 18 551 100,00

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна поліція" 304 414,00 304 414,00 304 414,00 304 414,00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 403 113,00 403 113,00 403 113,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність 14 909 876,00 14 909 876,00 4 699 000,00 255 800,00 1 443 200,00 3 255 800,00 19 608 876,00

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

4 443 200,00 1 443 200,00 3 000 000,00 4 443 200,00

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" 4 443 200,00 1 443 200,00 3 000 000,00 4 443 200,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 14 909 876,00 14 909 876,00 255 800,00 255 800,00 255 800,00 15 165 676,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу м.Вінниці та

рівня інвестиційної привабливості м.Вінниці
84 000,00 84 000,00 84 000,00

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
8 388 836,00 8 388 836,00 255 800,00 255 800,00 255 800,00 8 644 636,00

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
5 226 340,00 5 226 340,00 5 226 340,00

 - виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у 

місто Вінницю на 2018-2020 роки
1 022 700,00 1 022 700,00 1 022 700,00

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного збору та

інших платежів)

188 000,00 188 000,00 188 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
328 300,00 328 300,00 328 300,00

 в тому числі:
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- оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців

міста, відселених з будинків, непридатних для проживання в

результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

328 300,00 328 300,00 328 300,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 23 236 573,00 23 236 573,00 23 236 573,00

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у місті Вінниці на 2014-2019 роки 

2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Захисник Вінниці"
425 000,00 425 000,00 425 000,00

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції 

"Гепард - Антикримінал"

715 000,00 715 000,00 715 000,00

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Вінницька 

варта"

372 000,00 372 000,00 372 000,00

  = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
300 000,00 300 000,00 300 000,00

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку  "Спеціалізований загін сприяння поліції  

"Безпека Вінниці"

330 000,00 330 000,00 330 000,00

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" 21 094 573,00 21 094 573,00 21 094 573,00

0218330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 60 000,00 60 000,00 60 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 20 447 490,00 20 447 490,00 1 637 832,00 1 637 832,00 1 637 832,00 22 085 322,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
15 232 490,00 15 232 490,00 1 377 832,00 1 377 832,00 1 377 832,00 16 610 322,00

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" 5 215 000,00 5 215 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 5 475 000,00

1200000 Департамент міського господарства 3 933 707,00 3 933 707,00 2 825 899,00 69 493,00 256 037 827,00 256 037 827,00 256 037 827,00 259 971 534,00

1210000 Департамент міського господарства 3 933 707,00 3 933 707,00 2 825 899,00 69 493,00 256 037 827,00 256 037 827,00 256 037 827,00 259 971 534,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
3 933 707,00 3 933 707,00 2 825 899,00 69 493,00 69 000,00 69 000,00 69 000,00 4 002 707,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 102 905 827,00 102 905 827,00 102 905 827,00 102 905 827,00

в тому числі:
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- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні огородження

спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на

вулиці Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

огородження спортивного майданчика на вул.Волошковій в

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

197 400,00 197 400,00 197 400,00 197 400,00

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу та

волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

спортивного майданчика в районі будинку № 54 на вул.Москаленка

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

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

1200000 Департамент житлового господарства 23 468 776,00 23 468 776,00 4 030 058,00 141 480,00 53 213 350,00 53 213 350,00 53 213 350,00 76 682 126,00

1210000 Департамент житлового господарства 23 468 776,00 23 468 776,00 4 030 058,00 141 480,00 53 213 350,00 53 213 350,00 53 213 350,00 76 682 126,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
5 521 061,00 5 521 061,00 4 030 058,00 141 480,00 115 000,00 115 000,00 115 000,00 5 636 061,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
3 166 715,00 3 166 715,00 29 641 400,00 29 641 400,00 29 641 400,00 32 808 115,00

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

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

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

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

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

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 
285 000,00 285 000,00 285 000,00

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    285 000,00 285 000,00 285 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 14 781 000,00 14 781 000,00 23 456 950,00 23 456 950,00 23 456 950,00 38 237 950,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою 187 800 105,00 187 800 105,00 3 540 488,00 76 050,00 246 965 347,00 246 289 347,00 676 000,00 246 289 347,00 434 765 452,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою 187 800 105,00 187 800 105,00 3 540 488,00 76 050,00 246 965 347,00 246 289 347,00 676 000,00 246 289 347,00 434 765 452,00

1410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
4 703 719,00 4 703 719,00 3 540 488,00 76 050,00 38 480,00 38 480,00 38 480,00 4 742 199,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи 96 941,00 96 941,00 96 941,00

1413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 96 941,00 96 941,00 96 941,00

в тому числі:
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 - поховання одиноких і невідомих громадян 36 941,00 36 941,00 36 941,00

- організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили

значний внесок у його розвиток
60 000,00 60 000,00 60 000,00

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00

в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва  м.Вінниці на 

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 172 106 963,00 172 106 963,00 125 536 874,00 125 536 874,00 125 536 874,00 297 643 837,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для дітей на

прибережному схилі озера по вул. Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку в районі

вул.Волошкової)

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з улаштуванням

фонтану в зоні відпочинку на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по

вул.Волошковій)

997 000,00 997 000,00 997 000,00 997 000,00

- на реалізацію проекту "Моя нова Можайка" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони благоустрою по 1 пров.

Київський (буд.№60-64))

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса Тяжилова"

- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт зеленої зони по вул.

Ватутіна) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку біля

озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул. Гладкова) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 5 629 337,00 5 629 337,00 5 629 337,00

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу
2 069 337,00 2 069 337,00 2 069 337,00

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
360 000,00 360 000,00 360 000,00
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- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами у м. Вінниці на період 2016 - 2020 рр."  

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних

тварин (кішок) на території міста Вінниця" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

200 000,00 200 000,00 200 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 86 000 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 34 713 993,00 34 713 993,00 34 713 993,00 34 713 993,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
8 425 000,00 8 425 000,00 8 425 000,00 8 425 000,00

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        11 496 624,00 11 496 624,00 11 496 624,00 11 496 624,00

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" 2 210 682,00 2 210 682,00 2 210 682,00 2 210 682,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
12 581 687,00 12 581 687,00 12 581 687,00 12 581 687,00

1417690 Інша економічна діяльність 350 400,00 350 400,00 350 400,00

1417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 350 400,00 350 400,00 350 400,00

в тому числі:

- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в

користуванні департаменту комунального господарства та

благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва

комплексу по знешкодженню побутових відходів

350 400,00 350 400,00 350 400,00

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 3 392 745,00 3 392 745,00 3 392 745,00

1418310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
676 000,00 676 000,00 676 000,00

1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 676 000,00 676 000,00 676 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 323 766 898,00 323 766 898,00 2 892 370,00 50 970,00 48 968 200,00 48 968 200,00 48 968 200,00 372 735 098,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 323 766 898,00 323 766 898,00 2 892 370,00 50 970,00 48 968 200,00 48 968 200,00 48 968 200,00 372 735 098,00

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
3 777 541,00 3 777 541,00 2 892 370,00 50 970,00 9 150,00 9 150,00 9 150,00 3 786 691,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

19 887 000,00 19 887 000,00 19 887 000,00

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
1 548 590,00 1 548 590,00 1 548 590,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 943 790,00 943 790,00 943 790,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів 604 800,00 604 800,00 604 800,00
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1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
18 338 410,00 18 338 410,00 18 338 410,00

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 9 977 420,00 9 977 420,00 9 977 420,00

- компенсація за пільговий проїзд студентів 8 360 990,00 8 360 990,00 8 360 990,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
76 875 281,00 76 875 281,00 76 875 281,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
76 875 281,00 76 875 281,00 76 875 281,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" 76 875 281,00 76 875 281,00 76 875 281,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 11 628 886,00 11 628 886,00 11 628 886,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
43 971 900,00 43 971 900,00 43 971 900,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 43 971 900,00 43 971 900,00 43 971 900,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

43 602 600,00 43 602 600,00 43 602 600,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
303 300,00 303 300,00 303 300,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на автобусних зупинках
66 000,00 66 000,00 66 000,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
159 191 200,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 162 771 550,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 159 191 200,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 162 771 550,00

в тому числі:

- проведення капітального ремонту трамвайних колій та

асфальтового покриття на прирейкових та міжколійних ділянках
3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
158 448 600,00 158 448 600,00 158 448 600,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
609 600,00 609 600,00 609 600,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках
133 000,00 133 000,00 133 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 45 378 700,00 45 378 700,00 45 378 700,00 45 378 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
5 075 000,00 5 075 000,00 5 075 000,00 5 075 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
22 303 700,00 22 303 700,00 22 303 700,00 22 303 700,00

1917690 7690 Інша економічна діяльність 8 435 090,00 8 435 090,00 8 435 090,00
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1917692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

8 432 450,00 8 432 450,00 8 432 450,00

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і

тролейбусного парків" під державну гарантію

8 432 450,00 8 432 450,00 8 432 450,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 2 632 585,00 2 632 585,00 2 632 585,00

   = на погашення кредиту 5 799 865,00 5 799 865,00 5 799 865,00

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 640,00 2 640,00 2 640,00

в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По

оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

2 640,00 2 640,00 2 640,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування 8 468 502,00 8 468 502,00 4 106 892,00 178 230,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 9 043 502,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування 8 468 502,00 8 468 502,00 4 106 892,00 178 230,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 9 043 502,00

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
5 484 502,00 5 484 502,00 4 106 892,00 178 230,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 5 559 502,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
2 789 000,00 2 789 000,00 2 789 000,00

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Замостянській в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00 99 000,00

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Пирогова в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00 99 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, проспектом Юності, вулицею Келецькою та

проспектом Космонавтів з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

800 000,00 800 000,00 800 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, вулицею Келецькою, проспектом

Космонавтів та вулицею 600-річчя з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000 

560 000,00 560 000,00 560 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної, Агатангела

Кримського з виготовленням топографо-геодезичної зйомки

місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

130 000,00 130 000,00 130 000,00
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- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

260 000,00 260 000,00 260 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000

213 000,00 213 000,00 213 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, військово-медичним клінічним центром

Центрального регіону та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо-геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

225 000,00 225 000,00 225 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної та Заболотного з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

403 000,00 403 000,00 403 000,00

1617690 7690 Інша економічна діяльність 195 000,00 195 000,00 195 000,00

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 195 000,00 195 000,00 195 000,00

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
195 000,00 195 000,00 195 000,00

0800000 Департамент соціальної політики 991 150 480,00 991 150 480,00 54 834 947,00 1 206 106,00 3 658 188,00 3 303 120,00 355 068,00 31 704,00 3 303 120,00 994 808 668,00

0810000 Департамент соціальної політики 991 150 480,00 991 150 480,00 54 834 947,00 1 206 106,00 3 658 188,00 3 303 120,00 355 068,00 31 704,00 3 303 120,00 994 808 668,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
895 700 800,00 895 700 800,00 895 700 800,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету 1 716 200,00 1 716 200,00 1 716 200,00

 - за рахунок доходів бюджету 93 733 480,00 93 733 480,00 54 834 947,00 1 206 106,00 3 658 188,00 3 303 120,00 355 068,00 31 704,00 3 303 120,00 97 391 668,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
51 284 428,00 51 284 428,00 40 197 288,00 751 744,00 430 050,00 430 050,00 430 050,00 51 714 478,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 20 000,00 20 000,00 20 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
20 000,00 20 000,00 20 000,00

в тому числі:

= на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17

20 000,00 20 000,00 20 000,00

0813010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

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

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
82 190 210,00 82 190 210,00 82 190 210,00
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0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

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

0813020 3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
445 500,00 445 500,00 445 500,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
445 500,00 445 500,00 445 500,00

0813021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

42 000,00 42 000,00 42 000,00

0813022 3022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

403 500,00 403 500,00 403 500,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

783 510,00 783 510,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 983 510,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
143 150,00 143 150,00 143 150,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей

міста
143 150,00 143 150,00 143 150,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
640 360,00 640 360,00 640 360,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей

міста
640 360,00 640 360,00 640 360,00

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

тимчасової допомоги дітям
310 902 866,00 310 902 866,00 310 902 866,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
310 902 866,00 310 902 866,00 310 902 866,00

0813041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 6 168 261,00 6 168 261,00 6 168 261,00

0813042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 509 980,00 509 980,00 509 980,00

0813043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 197 771 695,00 197 771 695,00 197 771 695,00

0813044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи

піклування
8 730 688,00 8 730 688,00 8 730 688,00

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 44 962 903,00 44 962 903,00 44 962 903,00

0813046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 1 745 706,00 1 745 706,00 1 745 706,00

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 51 013 633,00 51 013 633,00 51 013 633,00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
1 393 000,00 1 393 000,00 1 393 000,00
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в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 1 393 000,00 1 393 000,00 1 393 000,00

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

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

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

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

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

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

171 272 634,00 171 272 634,00 171 272 634,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
171 272 634,00 171 272 634,00 171 272 634,00

0813081 3081 1010
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з

дитинства та дітям з інвалідністю
133 889 437,00 133 889 437,00 133 889 437,00

0813082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають

права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної

допомоги на догляд

24 064 393,00 24 064 393,00 24 064 393,00

0813083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II

групи внаслідок психічного розладу
11 873 726,00 11 873 726,00 11 873 726,00

0813084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права

на пенсійну виплату

1 217 043,00 1 217 043,00 1 217 043,00

0813085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,

а також за особою, яка досягла 80-річного віку

228 035,00 228 035,00 228 035,00

0813090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни
137 200,00 137 200,00 137 200,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 137 200,00 137 200,00 137 200,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

13 816 470,00 13 816 470,00 10 686 515,00 149 530,00 355 068,00 355 068,00 31 704,00 14 171 538,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

13 816 470,00 13 816 470,00 10 686 515,00 149 530,00 355 068,00 355 068,00 31 704,00 14 171 538,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Активне дозвілля" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"
117 500,00 117 500,00 117 500,00

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 257 850,00 3 257 850,00 2 410 402,00 56 180,00 37 560,00 37 560,00 37 560,00 3 295 410,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
3 175 750,00 3 175 750,00 2 410 402,00 56 180,00 37 560,00 37 560,00 37 560,00 3 213 310,00

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 82 100,00 82 100,00 82 100,00
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0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

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

потребують сторонньої допомоги

2 739 780,00 2 739 780,00 2 739 780,00

0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 186 000,00 186 000,00 186 000,00

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на

транспортне обслуговування

186 000,00 186 000,00 186 000,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 186 000,00 186 000,00 186 000,00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

1 672 020,00 1 672 020,00 1 672 020,00

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп
1 334 800,00 1 334 800,00 1 334 800,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

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

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

327 900,00 327 900,00 327 900,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

9 320,00 9 320,00 9 320,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 2 633 870,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 2 917 775,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

2 633 870,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 2 917 775,00

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів 427 670,00 427 670,00 427 670,00

 - громадська організація "Вінницька рада осіб з інвалідністю та 

учасників бойових дій"
98 300,00 98 300,00 98 300,00

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці 52 210,00 52 210,00 52 210,00

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
1 577 330,00 1 577 330,00 1 577 330,00

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
17 830,00 17 830,00 17 830,00

 - Вінницька міська організація "Союз Чорнобиль України" 28 290,00 28 290,00 28 290,00

 - Вінницька міськрайонна "Асоціація жертв Чорнобиля" 16 600,00 16 600,00 16 600,00
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 - Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій  молоді "Паросток"
246 730,00 246 730,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 530 635,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" 143 710,00 143 710,00 143 710,00

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю 25 200,00 25 200,00 25 200,00

0813230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

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

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

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

0813240 3240 Інші заклади та заходи 17 525 552,00 17 525 552,00 1 540 742,00 248 652,00 1 351 605,00 1 351 605,00 1 351 605,00 18 877 157,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
2 319 162,00 2 319 162,00 1 540 742,00 248 652,00 83 100,00 83 100,00 83 100,00 2 402 262,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
2 319 162,00 2 319 162,00 1 540 742,00 248 652,00 83 100,00 83 100,00 83 100,00 2 402 262,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 15 206 390,00 15 206 390,00 1 268 505,00 1 268 505,00 1 268 505,00 16 474 895,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
8 446 640,00 8 446 640,00 8 446 640,00

 - надання допомоги на поховання 143 000,00 143 000,00 143 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6 840,00 6 840,00 6 840,00

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці 32 500,00 32 500,00 32 500,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам

Почесних громадян міста Вінниці
108 220,00 108 220,00 108 220,00

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та

вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

473 625,00 473 625,00 473 625,00 473 625,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень

громадянам міста Вінниці з низьким рівнем доходів, які не мають

комунальних зручностей за місцем проживання

149 080,00 149 080,00 149 080,00
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- 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)

3 513 400,00 3 513 400,00 3 513 400,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

50 000,00 50 000,00 50 000,00

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей
94 300,00 94 300,00 94 300,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося

100 років і більше

321 860,00 321 860,00 321 860,00

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького 

складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

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

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

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

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та отримали травму,

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих

формувань

841 230,00 841 230,00 841 230,00
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- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

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

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань,

які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або

дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були

членами територіальної громади міста Вінниці

35 000,00 35 000,00 35 000,00

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам територіальної громади міста Вінниці, які є

особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у

порядку, визначеному законодавством України

794 880,00 794 880,00 794 880,00 794 880,00

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

253 640,00 253 640,00 253 640,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком

від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в

ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), на проїзд в міському

електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

39 800,00 39 800,00 39 800,00

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

159 140,00 159 140,00 159 140,00

- надання фінансової підтримки громадській організації

"Об’єднання переселенців "Спільна справа"
241 740,00 241 740,00 241 740,00
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- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для

забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які

погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради від

11.01.2018 року №19

720 000,00 720 000,00 720 000,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

50 000,00 50 000,00 50 000,00

0817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

в тому числі:

- 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

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3100000 Департамент комунального майна 4 434 947,00 4 434 947,00 3 082 178,00 4 114 980,00 4 114 980,00 4 114 980,00 8 549 927,00

3110000 Департамент комунального майна 4 434 947,00 4 434 947,00 3 082 178,00 4 114 980,00 4 114 980,00 4 114 980,00 8 549 927,00

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
4 038 947,00 4 038 947,00 3 082 178,00 114 980,00 114 980,00 114 980,00 4 153 927,00

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

3117690 7690 Інша економічна діяльність 396 000,00 396 000,00 396 000,00

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 396 000,00 396 000,00 396 000,00

 в тому числі:

-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а

також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття

права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що

приймаються з державної у комунальну власність, проведення

незалежних (експертних) оцінок

396 000,00 396 000,00 396 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів 4 549 539,00 4 549 539,00 3 433 764,00 90 400,00 434 780,00 284 780,00 150 000,00 284 780,00 4 984 319,00

3610000 Департамент земельних ресурсів 4 549 539,00 4 549 539,00 3 433 764,00 90 400,00 434 780,00 284 780,00 150 000,00 284 780,00 4 984 319,00

3610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
4 525 612,00 4 525 612,00 3 433 764,00 90 400,00 36 980,00 36 980,00 36 980,00 4 562 592,00

3617130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 23 927,00 23 927,00 150 000,00 150 000,00 173 927,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель 150 000,00 150 000,00 150 000,00
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- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

23 927,00 23 927,00 23 927,00

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи

права на неї
198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на

земельних торгах та проведення таких торгів

49 800,00 49 800,00 49 800,00 49 800,00

0600000 Департамент освіти 1 121 618 966,00 1 121 618 966,00 759 900 070,00 108 940 720,00 61 773 137,00 9 620 762,00 51 653 295,00 7 950 785,00 2 373 120,00 10 119 842,00 1 183 392 103,00

0610000 Департамент освіти 1 121 618 966,00 1 121 618 966,00 759 900 070,00 108 940 720,00 61 773 137,00 9 620 762,00 51 653 295,00 7 950 785,00 2 373 120,00 10 119 842,00 1 183 392 103,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 464 813 800,00 464 813 800,00 380 994 920,00 464 813 800,00

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

40 254 956,00 40 254 956,00 33 000 000,00 40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету 616 550 210,00 616 550 210,00 345 905 150,00 108 940 720,00 61 773 137,00 9 620 762,00 51 653 295,00 7 950 785,00 2 373 120,00 10 119 842,00 678 323 347,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 333 833 705,00 333 833 705,00 209 984 345,00 46 170 125,00 42 625 337,00 7 810 552,00 34 814 785,00 10 320,00 425,00 7 810 552,00 376 459 042,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

568 332 660,00 568 332 660,00 414 512 320,00 41 907 455,00 3 708 860,00 611 450,00 3 052 545,00 1 830 040,00 69 150,00 656 315,00 572 041 520,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 435 134 815,00 435 134 815,00 356 667 880,00 435 134 815,00

 - за рахунок доходів бюджету 133 197 845,00 133 197 845,00 57 844 440,00 41 907 455,00 3 708 860,00 611 450,00 3 052 545,00 1 830 040,00 69 150,00 656 315,00 136 906 705,00

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. №19 

ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з благоустрою 

території закладу)

91 000,00 91 000,00 481 800,00 481 800,00 481 800,00 572 800,00

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

183 255,00 183 255,00 183 255,00 183 255,00

0611070 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

16 570 270,00 16 570 270,00 12 450 155,00 929 715,00 16 570 270,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 12 046 450,00 12 046 450,00 9 874 140,00 12 046 450,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 523 820,00 4 523 820,00 2 576 015,00 929 715,00 4 523 820,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
25 463 200,00 25 463 200,00 17 241 590,00 2 887 875,00 4 371 845,00 50 000,00 4 125 490,00 2 048 310,00 234 395,00 246 355,00 29 835 045,00
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0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
148 365 500,00 148 365 500,00 89 566 640,00 16 388 720,00 9 340 075,00 9 082 215,00 3 866 820,00 2 069 150,00 257 860,00 157 705 575,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 17 632 535,00 17 632 535,00 14 452 900,00 17 632 535,00

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

40 254 956,00 40 254 956,00 33 000 000,00 40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету 90 478 009,00 90 478 009,00 42 113 740,00 16 388 720,00 9 340 075,00 9 082 215,00 3 866 820,00 2 069 150,00 257 860,00 99 818 084,00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 3 740 260,00 3 740 260,00 2 618 495,00 227 635,00 3 740 260,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 20 945 405,00 20 945 405,00 13 526 525,00 429 195,00 687 020,00 448 760,00 238 260,00 195 295,00 448 760,00 21 632 425,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 18 682 860,00 18 682 860,00 13 526 525,00 429 195,00 657 020,00 418 760,00 238 260,00 195 295,00 418 760,00 19 339 880,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
355 420,00 355 420,00 276 680,00 355 420,00

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку 14 816 350,00 14 816 350,00 11 025 500,00 266 670,00 303 020,00 64 760,00 238 260,00 195 295,00 64 760,00 15 119 370,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування 230 835,00 230 835,00 189 205,00 230 835,00

 - інклюзивно-ресурсний центр 3 280 255,00 3 280 255,00 2 035 140,00 162 525,00 354 000,00 354 000,00 354 000,00 3 634 255,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 2 262 545,00 2 262 545,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2 292 545,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки
600 000,00 600 000,00 600 000,00

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на

2013-2020 роки
1 662 545,00 1 662 545,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 692 545,00

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

300 000,00 300 000,00 300 000,00

 = виконання інших заходів Програми 1 300 905,00 1 300 905,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 330 905,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

61 640,00 61 640,00 61 640,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3 656 430,00 3 656 430,00 3 656 430,00

0613240 3240 Інші заклади та заходи 50 000,00 50 000,00 50 000,00

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 50 000,00 50 000,00 50 000,00

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
50 000,00 50 000,00 50 000,00

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 661 536,00 661 536,00 661 536,00

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 661 536,00 661 536,00 661 536,00
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в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва  м.Вінниці на 

2016-2020 роки в частині проведення фестивалів та заходів по

відзначенню професійних свят з метою підвищення духовності та

культурно-освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських традицій

(кошти виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської

ради) 

661 536,00 661 536,00 661 536,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00

0618330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 340 000,00 340 000,00 340 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я 321 450 395,00 321 450 395,00 14 644 522,00 14 471 985,00 172 537,00 14 471 985,00 336 094 917,00

0710000 Департамент охорони здоров’я 321 450 395,00 321 450 395,00 14 644 522,00 14 471 985,00 172 537,00 14 471 985,00 336 094 917,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 268 636 500,00 268 636 500,00 268 636 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

12 666 700,00 12 666 700,00 12 666 700,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

 - за рахунок доходів бюджету 38 500 195,00 38 500 195,00 14 644 522,00 14 471 985,00 172 537,00 14 471 985,00 53 144 717,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 225 688 737,00 225 688 737,00 4 378 751,00 4 378 751,00 4 378 751,00 230 067 488,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 207 756 882,00 207 756 882,00 207 756 882,00

 - за рахунок доходів бюджету 17 931 855,00 17 931 855,00 4 378 751,00 4 378 751,00 4 378 751,00 22 310 606,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста 207 573 229,00 207 573 229,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 211 654 980,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 191 034 825,00 191 034 825,00 191 034 825,00

 - за рахунок доходів бюджету 16 538 404,00 16 538 404,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 20 620 155,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 495 228,00 15 495 228,00 15 495 228,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

1 043 176,00 1 043 176,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 5 124 927,00

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації в 

закладах охорони здоров’я 

500 000,00 500 000,00 500 000,00
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 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

451 330,00 451 330,00 451 330,00 451 330,00

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
3 630 421,00 3 630 421,00 3 630 421,00 3 630 421,00

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
543 176,00 543 176,00 543 176,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

18 115 508,00 18 115 508,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 18 412 508,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16 722 057,00 16 722 057,00 16 722 057,00

 - за рахунок доходів бюджету 1 393 451,00 1 393 451,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 1 690 451,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 145 771,00 1 145 771,00 1 145 771,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

247 680,00 247 680,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 544 680,00

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
297 000,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
247 680,00 247 680,00 247 680,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
50 556 310,00 50 556 310,00 50 556 310,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 46 086 258,00 46 086 258,00 46 086 258,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 470 052,00 4 470 052,00 4 470 052,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 397 554,00 4 397 554,00 4 397 554,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

72 498,00 72 498,00 72 498,00

     в тому числі:

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
72 498,00 72 498,00 72 498,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 11 719 157,00 11 719 157,00 11 719 157,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 11 173 961,00 11 173 961,00 11 173 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 545 196,00 545 196,00 545 196,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 545 196,00 545 196,00 545 196,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00
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0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету 4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 905 300,00 4 905 300,00 4 905 300,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 10 313 700,00 10 313 700,00 10 313 700,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

0712146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 18 267 191,00 18 267 191,00 172 537,00 172 537,00 18 439 728,00

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 3 701 406,00 3 701 406,00 172 537,00 172 537,00 3 873 943,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 3 619 399,00 3 619 399,00 3 619 399,00

 - за рахунок доходів бюджету 82 007,00 82 007,00 172 537,00 172 537,00 254 544,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 1 968 241,00 1 968 241,00 1 968 241,00

з них:
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 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1 914 438,00 1 914 438,00 1 914 438,00

 - за рахунок доходів бюджету 53 803,00 53 803,00 53 803,00

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 53 803,00 53 803,00 53 803,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
1 733 165,00 1 733 165,00 172 537,00 172 537,00 1 905 702,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1 704 961,00 1 704 961,00 1 704 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 28 204,00 28 204,00 172 537,00 172 537,00 200 741,00

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 28 204,00 28 204,00 31 284,00 31 284,00 59 488,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 14 565 785,00 14 565 785,00 14 565 785,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" (співфінансування заходів з виконання спільного 

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету 10 565 785,00 10 565 785,00 10 565 785,00

в тому числі:

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг з 

первинної медичної допомоги
6 096 484,00 6 096 484,00 6 096 484,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

350 000,00 350 000,00 350 000,00

 - безкоштовне забезпечення жителів міста Вінниці, які 

мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, необхідними 

лікарськими засобами (імуноглобулінами) (зчеплена з Х-

хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з 

дефіцитом гормону росту); загальний варіабельний 

імунодефіцит)

490 525,00 490 525,00 490 525,00

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки
450 000,00 450 000,00 450 000,00
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 - безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями міста 

Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм 

реабілітації

1 290 484,00 1 290 484,00 1 290 484,00

 - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів міста 

Вінниці лікарськими засобами за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

року №1303 

2 515 475,00 2 515 475,00 2 515 475,00

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг з 

вторинної спеціалізованої медичної допомоги
4 469 301,00 4 469 301,00 4 469 301,00

в тому числі:

  - безкоштовне забезпечення технічними засобами 

(кардіостимуляторами, стент-системами) та 

витратними матеріалами при наданні невідкладної 

спеціалізованої медичної допомоги ургентним хворим в 

комунальному некомерційному підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" (співфінансування заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей")

1 703 581,00 1 703 581,00 1 703 581,00

 - забезпечення медичного обладнання витратними 

матеріалами для надання медичних послуг хворим, які 

знаходяться у відділеннях анестезіології та реанімації, 

інтенсивної терапії

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

  - 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"

1 065 720,00 1 065 720,00 1 065 720,00

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
700 000,00 700 000,00 700 000,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00

1000000 Департамент культури 83 722 650,00 83 722 650,00 49 744 927,00 4 184 000,00 25 483 870,00 14 769 475,00 10 524 501,00 7 937 673,00 107 787,00 14 959 369,00 109 206 520,00

1010000 Департамент культури 83 722 650,00 83 722 650,00 49 744 927,00 4 184 000,00 25 483 870,00 14 769 475,00 10 524 501,00 7 937 673,00 107 787,00 14 959 369,00 109 206 520,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

42 559 100,00 42 559 100,00 32 835 800,00 1 725 900,00 15 045 631,00 5 198 036,00 9 683 595,00 7 695 195,00 7 600,00 5 362 036,00 57 604 731,00

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
3 259 930,00 3 259 930,00 3 259 930,00

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
3 259 930,00 3 259 930,00 3 259 930,00
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1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 12 389 630,00 12 389 630,00 7 793 330,00 1 500 900,00 2 460 280,00 2 338 280,00 117 106,00 9 103,00 4 000,00 2 343 174,00 14 849 910,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (поповнення бібліотечного фонду книгою М.Пащенка

"Легенди Вінниці")

358 100,00 358 100,00 197 980,00 197 980,00 197 980,00 556 080,00

- на реалізацію проекту "Шашково-шахматний клуб в Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м.Вінниці" (створення на базі бібліотеки-філії №7 клубу

за ітересами для читачів, які захоплюються грою в шашки та

шахмати)

137 000,00 137 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 200 000,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1 309 966,00 1 309 966,00 878 566,00 104 100,00 43 000,00 43 000,00 30 000,00 1 352 966,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
6 487 510,00 6 487 510,00 4 373 670,00 693 600,00 3 672 610,00 3 115 610,00 536 000,00 188 375,00 51 187,00 3 136 610,00 10 160 120,00

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 766 970,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 913 119,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" 766 970,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 913 119,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 16 949 544,00 16 949 544,00 3 863 561,00 159 500,00 616 200,00 471 400,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 471 400,00 17 565 744,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
6 716 744,00 6 716 744,00 3 863 561,00 159 500,00 616 200,00 471 400,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 471 400,00 7 332 944,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія 741 100,00 741 100,00 541 100,00 15 600,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 766 100,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" 4 297 344,00 4 297 344,00 3 322 461,00 143 900,00 343 700,00 198 900,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 198 900,00 4 641 044,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" 1 678 300,00 1 678 300,00 247 500,00 247 500,00 247 500,00 1 925 800,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10 232 800,00 10 232 800,00 10 232 800,00

в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва  м.Вінниці на 

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

9 700 000,00 9 700 000,00 9 700 000,00

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
532 800,00 532 800,00 532 800,00

     з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

156 300,00 156 300,00 156 300,00
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  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
231 300,00 231 300,00 231 300,00

 =   проведення культурно-мистецьких заходів за участю 

національних спільнот міста
6 600,00 6 600,00 6 600,00

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва 89 600,00 89 600,00 89 600,00

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
49 000,00 49 000,00 49 000,00

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки історії національного значення

"Садиба письменника і громадського діяча М.М.Коцюбинського"

по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н)
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту 45 048 008,00 45 048 008,00 16 176 100,00 994 500,00 6 915 725,00 6 765 725,00 150 000,00 127 000,00 6 765 725,00 51 963 733,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту 45 048 008,00 45 048 008,00 16 176 100,00 994 500,00 6 915 725,00 6 765 725,00 150 000,00 127 000,00 6 765 725,00 51 963 733,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 12 180 400,00 12 180 400,00 12 180 400,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
7 902 400,00 7 902 400,00 7 902 400,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
4 278 000,00 4 278 000,00 4 278 000,00

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед осіб з інвалідністю
232 300,00 232 300,00 232 300,00

1115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі

спорту осіб з інвалідністю
232 300,00 232 300,00 232 300,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 26 967 600,00 26 967 600,00 15 703 400,00 985 300,00 5 232 104,00 5 082 104,00 150 000,00 127 000,00 5 082 104,00 32 199 704,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
26 967 600,00 26 967 600,00 15 703 400,00 985 300,00 5 232 104,00 5 082 104,00 150 000,00 127 000,00 5 082 104,00 32 199 704,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 4 154 308,00 4 154 308,00 472 700,00 9 200,00 4 154 308,00

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

1 514 208,00 1 514 208,00 1 514 208,00

в тому числі:

 - проведення заходів 1 514 208,00 1 514 208,00 1 514 208,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1 979 400,00 1 979 400,00 1 979 400,00

в тому числі:
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- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

437 000,00 437 000,00 437 000,00

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
22 400,00 22 400,00 22 400,00

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
950 000,00 950 000,00 950 000,00

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

400 000,00 400 000,00 400 000,00

= Відокремлений підрозділ (філія) громадської організації 

"Спортивна федерація незрячих України" у Вінницькій 

області для розвитку спорту серед незрячих у м. Вінниці

170 000,00 170 000,00 170 000,00

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 660 700,00 660 700,00 472 700,00 9 200,00 660 700,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00

1500000 Департамент капітального будівництва 2 587 600,00 2 587 600,00 493 571 412,00 243 504 172,00 8 312 932,00 4 248 881,00 134 773,00 485 258 480,00 496 159 012,00

1510000 Департамент капітального будівництва 2 587 600,00 2 587 600,00 493 571 412,00 243 504 172,00 8 312 932,00 4 248 881,00 134 773,00 485 258 480,00 496 159 012,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

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

 - за рахунок доходів бюджету 2 587 600,00 2 587 600,00 249 273 012,00 243 504 172,00 5 514 532,00 4 248 881,00 134 773,00 243 758 480,00 251 860 612,00

1510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
5 768 840,00 5 514 532,00 4 248 881,00 134 773,00 254 308,00 5 768 840,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 410 628 400,00 166 330 000,00 2 798 400,00 407 830 000,00 410 628 400,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 108 830 000,00 108 830 000,00 108 830 000,00 108 830 000,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 286 798 400,00 42 500 000,00 2 798 400,00 284 000 000,00 286 798 400,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

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

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

244 298 400,00 2 798 400,00 241 500 000,00 244 298 400,00
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1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 2 674 172,00 2 674 172,00 2 674 172,00 2 674 172,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

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

т.ч. проектні роботи)

2 074 172,00 2 074 172,00 2 074 172,00 2 074 172,00

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення

"Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м. Вінниці

(охоронний номер 28-М) з пристосуванням під потреби Вінницької

міської ради (в т.ч. проектні роботи)

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00

1517690 7690 Інша економічна діяльність 2 587 600,00 2 587 600,00 2 587 600,00

1517692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

2 586 160,00 2 586 160,00 2 586 160,00

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії 

від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м.Вінниці" під 

державну гарантію

2 586 160,00 2 586 160,00 2 586 160,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 719 490,00 719 490,00 719 490,00

   = на погашення кредиту 1 866 670,00 1 866 670,00 1 866 670,00

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 440,00 1 440,00 1 440,00

з них:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту

"Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії від вул.Квятека до

автовокзалу "Західний" в м.Вінниці"

1 440,00 1 440,00 1 440,00

3700000 Департамент фінансів 151 713 420,00 151 713 420,00 11 257 533,00 217 083,00 3 199 755,00 3 199 755,00 3 199 755,00 154 913 175,00

3710000 Департамент фінансів 151 713 420,00 151 713 420,00 11 257 533,00 217 083,00 3 199 755,00 3 199 755,00 3 199 755,00 154 913 175,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
16 435 390,00 16 435 390,00 11 257 533,00 217 083,00 675 530,00 675 530,00 675 530,00 17 110 920,00

3717690 7690 Інша економічна діяльність 12 000,00 12 000,00 12 000,00

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 12 000,00 12 000,00 12 000,00

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших

послуг відповідно до укладених договорів

12 000,00 12 000,00 12 000,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 10 182 755,00 10 182 755,00 10 182 755,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

10 182 755,00 10 182 755,00 10 182 755,00

3719110 9110 0180 Реверсна дотація 125 024 200,00 125 024 200,00 125 024 200,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 59 075,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 583 300,00

в тому числі:

- бюджету Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної

громади Вінницького району на виконання програм в рамках

виконання власних повноважень

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

- бюджету Якушинецької сільської об'єднаної територіальної

громади Вінницького району на виконання програм в рамках

виконання власних повноважень

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

- селищному бюджету селища Cтрижавка Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
631 900,00 631 900,00 631 900,00 631 900,00

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень 
53 375,00 53 375,00 53 375,00

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
802 950,00 802 950,00 802 950,00 802 950,00

- сільському бюджету села Вінницькі Хутори Вінницького району

на виконання програм в рамках виконання власних повноважень
505 350,00 505 350,00 505 350,00 505 350,00

- сільському бюджету села Стадниця Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
5 700,00 5 700,00 5 700,00

0200000 Департамент самоврядного контролю 5 241 575,00 5 241 575,00 4 040 635,00 581 733,00 581 733,00 581 733,00 5 823 308,00

0210000 Департамент самоврядного контролю 5 241 575,00 5 241 575,00 4 040 635,00 581 733,00 581 733,00 581 733,00 5 823 308,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
5 155 575,00 5 155 575,00 4 040 635,00 581 733,00 581 733,00 581 733,00 5 737 308,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 86 000,00 86 000,00 86 000,00

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

86 000,00 86 000,00 86 000,00

3718700 8700 0133 Резервний фонд 18 450 000,00 18 450 000,00

ВСЬОГО 3 549 026 276,00 3 530 576 276,00 1 016 910 892,00 124 465 518,00 1 310 150 420,00 989 884 963,00 74 822 175,00 20 169 043,00 3 542 680,00 1 235 328 245,00 4 859 176 696,00



Додаток 4

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

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

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

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

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання

житла  та їх повернення

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

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

в тому числі:

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла 

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

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

в тому числі:

- повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пеня

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

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

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

3718880 8880

Виконання Автономною Республікою Крим чи

територіальною громадою міста, об’єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

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

3718881 8881 0490
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників,

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

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації

проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по

вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці"

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

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

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

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

Надання кредиту Повернення кредитів Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціонально

ї класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів



здійснення переданих з 

державного бюджету 

видатків з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоров'я за 

рахунок відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету*

Державний бюджет

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

Бюджет Лука-

Мелешківської 

сільської об'єднаної 

територіальної громади 

Вінницького району

Бюджет Якушинецької 

сільської об'єднаної 

територіальної громади 

Вінницького району

Селищний бюджет 

селища Cтрижавка 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Агрономічне 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Бохоники Вінницького 

району

Сільський бюджет села 

Вінницькі Хутори 

Вінницького району 

Сільський бюджет села 

Стадниця Вінницького 

району 

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

Субвенції 

* Рішення Вінницької обласної ради від 04.12.2018р. "Про обласний бюджет на 2019 рік"

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

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

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

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

надання пільг та 

житлових субсидій 

населенню на 

придбання твердого та 

рідкого пічного 

побутового палива і 

скрапленого газу за 

рахунок відповідної 

субвенції з 

державного бюджету*

надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення 

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 

внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних 

будинках за індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету*

 виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим 

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

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової 

державної допомоги дітям, тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету*

виплату державної соціальної допомоги на 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші 

ходять за дитиною", оплату послуг із 

здійснення патронату над дитиною та 

виплату соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім'ї патронатного вихователя, 

підтримку малих групових будинків за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету*

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Дотація на:

загального фонду на:

           Додаток 5    

до проекту рішення міської ради



Державний бюджет

Обласний бюджет

Бюджет Лука-

Мелешківської 

сільської об'єднаної 

територіальної громади 

Вінницького району

Бюджет Якушинецької 

сільської об'єднаної 

територіальної громади 

Вінницького району

Селищний бюджет 

селища Cтрижавка 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Агрономічне 

Вінницького району

Сільський бюджет села 

Бохоники Вінницького 

району

Сільський бюджет села 

Вінницькі Хутори 

Вінницького району 

Сільський бюджет села 

Стадниця Вінницького 

району 

Всього

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

Дотація на:

в тому числі в тому числі 

125 024 200,00

12 666 700,00 4 000 000,00 8 666 700,00 1 647 000,00 1 716 200,00 1 393 000,00 137 200,00 186 000,00 

479 550,00 479 550,00

104 475,00 104 475,00

631 900,00 631 900,00 

53 375,00 53 375,00 

802 950,00 802 950,00 

505 350,00 505 350,00 

5 700,00 5 700,00 

12 666 700,00 4 000 000,00 8 666 700,00 1 647 000,00 1 716 200,00 1 393 000,00 137 200,00 186 000,00 125 024 200,00 59 075,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00

виконання 

програм в 

рамках 

виконання 

власних 

повноважень

виконання 

програм в 

рамках 

виконання 

власних 

повноважень

Субвенції 

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом*

в тому числі на:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом***

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом***

для забезпечення 

витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих 

області в комунальному 

некомерційному 

підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної 

патології

цільові 

видатки на 

лікування 

хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет

пільгове 

медичне 

обслуговування  

громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи

поховання 

учасників 

бойових дій 

та осіб з 

інвалідністю 

внаслідок 

війни

компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю 

на бензин (пальне), 

ремонт, 

техобслуговування 

автотранспорту та 

транспортне 

обслуговування, а 

також на встановлення 

телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп

спеціального фонду на:

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров'я 

за рахунок 

коштів медичної 

субвенції*

в тому числі:

відшкодування 

вартості лікарських 

засобів для 

лікування окремих 

захворювань за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету*

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

загального фонду на:

Реверсна 

дотація**

загального фонду на:



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 Департамент капітального будівництва 240 830 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва 240 830 000,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
10 500 000,00

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім.Горького

по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
2016-2019 18 296 222,00 500 000,00 100,0

Будівництво автодорожнього шляхопроводу через

залізничні колії (створ вул. А. Янгеля та вул.

Ватутіна) в м. Вінниця

2017-2025 750 000 000,00 2 000 000,00 0,4

Реконструкція трамвайних колій по вул. Соборній в

м. Вінниця
2016-2019 33 929 405,00 8 000 000,00 100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
166 330 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 108 830 000,00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

кварталі № 8 району "Поділля" в м. Вінниці –

будівництво

2015-2020 146 727 754,00 10 000 000,00 70,8

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична

гімназія №17 Вінницької міської ради" по

вул.О.Соловйова,2 в м. Вінниця

2017-2019 20 768 376,00 500 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №8 Вінницької міської ради" по

вул.Винниченка,28 в м. Вінниця 

2017-2019 7 366 949,00 3 000 000,00 100,0

Реконструкція спортивного майданчика

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - гімназія №6

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2018-2020 11 788 376,00 5 500 000,00 48,1

Реконструкція будівлі комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької

міської ради" по вул. Миколи Зерова,12 в м.Вінниці

2017-2021 78 462 736,00 10 000 000,00 14,5

 Додаток 6

до проекту рішення міської ради

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №25 Вінницької міської ради" по вул.Князів

Коріатовичів,147, м. Вінниця

2019-2021 52 160 000,00 600 000,00 1,2

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій,266 в

м. Вінниця

2017-2020 13 393 966,000 6 500 000,00 49,9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №18 Вінницької міської ради" по

пров.Гладкова,7  в м. Вінниця"

2019 10 000 000,00 10 000 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №23 Вінницької міської ради" по

вул.Олександра Довженка,3а  в м. Вінниця"

2019 20 000 000,00 20 000 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №26 Вінницької міської ради" по

вул.Київська,144  в м. Вінниця"

2019-2020 23 000 000,00 10 000 000,00 43,5

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. 600-

річчя,8 в м. Вінниця"

2019 11 530 000,00 11 530 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега

Антонова (пров. К. Маркса),9  в м. Вінниця"

2019 13 200 000,00 13 200 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №47 Вінницької міської ради" по

вул.Чорновола, 12  в м. Вінниця"

2019 8 000 000,00 8 000 000,00 100,0

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 42 500 000,00

Будівництво Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-

судинної патології по вул. Хмельницьке шосе в м.

Вінниці

2017-2020 497 349 293,00 3 700 000,00 83,1

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

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

Вінниці - будівництво

2017-2019 265 938 737,00 20 000 000,00 100,0

Реконструкція приміщень МКЛ-1 під молочну

кухню по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця
2018-2019 8 470 084,00 4 800 000,00 100,0



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

"Вінницький міський клінічний пологовий будинок

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

2019-2020 25 000 000,00 14 000 000,00 56,0

1517325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
15 000 000,00

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
2016-2019 47 889 191,00 15 000 000,00 100,0

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
64 000 000,00

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м.

Вінниця
2018-2019 8 350 000,00 8 000 000,00 100,0

Реконструкція будівлі для розміщення

"Вінницького інноваційно-технологічного парку" за

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

2018-2020 56 533 541,00 11 000 000,00 19,5

Реконструкція будівлі для розміщення

"Вінницького інноваційно-технологічного парку" за

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

2018-2020 76 771 399,00 35 000 000,00 45,6

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів

по вул. Стрілецькій,57 в м. Вінниці
2018-2021 59 800 000,00 10 000 000,00 18,0

1200000 Департамент міського господарства 102 905 827,00

1210000 Департамент міського господарства 102 905 827,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 102 905 827,00

Реконструкція житлового будинку по вул.

Соловйова, 3 в м.Вінниці 
2018-2020 8 297 180,00 7 000 000,00 85,6

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

2017-2020 34 344 573,00 19 000 000,00 91,5 

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією 2017-2020 34 344 573,00 19 000 000,00 91,5 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м.

Вінниця

2019 1 965 283,00 1 218 475,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

Комарова (від перехрестя з вул. О.Гончара до КНС)

в м.Вінниці

2019 1 013 107,00 628 126,00 100,0 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

І.Савченко, 3-46, вул. Ватутіна, 118-132 в

м.Вінниця

2019 1 379 221,00 855 117,00 100,0 

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

І.Савченко, 3-46, вул. Ватутіна, 118-132 в м.Вінниці
2019 1 085 221,00 672 837,00 100,0 

Нове будівництво мережі водопроводу по

вул.І.Савченка (від вул. Лугової до вул.

Садовського) в м.Вінниці

2019 393 011,00 243 667,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Могильчака, 19-77 в м. Вінниці
2019 2 593 157,00 1 607 757,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

Могильчака (від будинку № 2 до КНС по

вул.Чумацькій) в м. Вінниці

2019 2 768 830,00 1 716 675,00 100,0 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

по 2-му пров.Бестужева в м. Вінниці
2019 2 600 033,00 2 600 033,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Затишній в м.Вінниці
2019 720 000,00 446 400,00 100,0 

Нове будівництво мережі водопроводу по

вул.Тяжилівській в м.Вінниці
2019 689 183,00 427 293,00 100,0 

Будівництво мережі каналізації на території

приватного сектору квартального комітету

"Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниця 

2017-2024 36 928 182,00 3 500 000,00 11,7 

Будівництво самопливної мережі каналізації по вул.

Кривоноса, вул. Кожедуба в м. Вінниця
2019 3 095 185,00 1 919 015,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Помаранчева, пров. Помаранчевий в м.Вінниці
2019 879 991,00 545 600,00 100,0 

Нове будівництво мережі водопроводу по

вул.І.Сірка (від вул. Д.Нечая до вул. Дорошенка),

по вул. Дорошенка в м.Вінниці

2019 4 800 810,00 3 619 004,00 100,0 

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)

2018-2020 22 830 520,00 9 500 000,00 85,0 

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)

2018-2020 1 862 558,00 1 400 000,00 85,9 



Код Програмної 
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

роботи)

2018-2020 16 891 384,00 7 000 000,00 43,8 

Реконструкція мережі водопостачання Д-200 мм

по вул. Чехова від ВНС до вул. Чумацька, 214 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 3 409 096,00 3 100 000,00 90,9 

Реконструкція мережі водопроводу Д-500 мм по І-

му пров. Українському в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 1 281 404,00 1 281 404,00 100,0 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Ю.Смирнова в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 1 568 024,00 1 568 024,00 100,0 

Реконструкція каналізаційного колектору Д=300мм

по вул. Д.Нечая (від 3 провулку Д.Нечая до

вул.Дубовецькій) по вул.Дубовецькій (від вул.

Д.Нечая до вул. Г.Успенського) в м.Вінниці 

2019-2020 8 771 275,00 8 000 000,00 91,2 

Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти від

перехрестя з вул. Станіславського до

вул.Енергетичної в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019-2020 12 593 980,00 5 000 000,00 39,7 

Реконструкція трансформаторної підстанції №368

по вул. Маяковського в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019-2020 1 089 827,00 1 000 000,00 91,8 

Нове будівництво мережі зливової каналізації від

будинків №№ 11, 13 по вул. В.Порика до

просп.Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. Пластовій (від 3-го пров. Московського до

будинку № 14 по вул. Пластовій) в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 1 350 000,00 1 350 000,00 100,0 

Нове будівництво зливової каналізації від будинку

№ 37 по просп. Коцюбинського до

вул.Замостянської в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 700 000,00 700 000,00 100,0 

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. Станіславського (від будинку №36 до будинку

№25) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0 
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Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул.Келецькій (від будинку № 120 до

вул.М.Ващука) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 900 000,00 900 000,00 100,0 

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. І. Пулюя, 1а, вул. Бучми, 130 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зливової каналізації по вул.

Сергія Зулінського, 49 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2018-2019 867 750,00 334 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зливової каналізації по вул.

Пирогова, 148 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019 350 000,00 350 000,00 100,0 

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. 600-річчя, 56-А (на території КЗ "ДНЗ №45

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

2019 290 000,00 290 000,00 100,0 

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по 2 проїзду Медовому, 1,2,3 проїзду Хіміків, 1,2,3

проїзду Харчовиків в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2019 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вулицях В. Свідзінського, Академічній,

А.Горської, П. Загребельного в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 1 250 000,00 1 250 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення

1,2,4,5 провулків Гніванського шосе в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2019 1 140 000,00 1 140 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Паліїв Яр (між 1-м та 2-м провулком Д.Нечая)

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 100 000,00 100 000,00 100,0 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Стадницькій та 1, 2 пров. Пилипа Орлика в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 600 000,00 100 000,00 16,7 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Святошинській (між 1-м та 2-м проїздами

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

роботи)

2019 120 000,00 120 000,00 100,0 

Нове будівництво спортивного майданчика для

ігрових видів спорту по вул. Соборній,94 (на

території комунального закладу "Навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів-гімназія №2 ВМР") в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019-2020 1 500 000,00 45 000,00 3,0 
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Нове будівництво спортивного майданчика для

ігрових видів спорту по вул. Д. Нечая, 21 (на

території комунального закладу "Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №22 ВМР") в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 2 200 000,00 2 200 000,00 100,0 

Нове будівництво дитячого майданчика по

вул.Винниченка, 36 (на території корпусу

початкової школи комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 ВМР") в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 850 000,00 850 000,00 100,0 

Нове будівництво дитячого майданчика по

вул.Брацлавська, 98 (на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

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

2019 490 000,00 490 000,00 100,0 

Нове будівництво багатофункціонального

спортивного майданчика по вул. Винниченка, 28

(на території комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 ВМР") в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 1 400 000,00 45 000,00 3,2 

Нове будівництво поля для гри в міні-футбол по

вул. Винниченка, 28 (на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

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

2019-2020 1 500 000,00 45 000,00 3,0 

Нове будівництво багатофункціонального

спортивного майданчика по вул.Зодчих,40 в

м.Вінниці

2018-2019 1 429 486,00 500 000,00 100,0 

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків (в т.ч. проектні роботи)
2019 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 

Нове будівництво огородження спортивного

майданчика на вул.Волошковій в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)                                           

2019 197 400,00 197 400,00 100,0 

з них:

- на реалізацію проекту "Улаштування на

стадіоні огородження спортивного майданчика

для пляжного волейболу та футболу на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці"                         

197 400,00 197 400,00 100,0 

Нове будівництво спортивного майданчика в

районі будинку № 54 на вул. Москаленка в

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

2019 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 

з них:
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- на реалізацію проекту "Майданчик для

пляжного футболу та волейболу в Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

1 000 000,00 1 000 000,00 100,0 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
86 000 000,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
86 000 000,00

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства 86 000 000,00

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області) 

2017-2021 67 048 645,00 6 000 000,00 47,0

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 2017-2020 38 771 143,00 8 000 000,00 65,9

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)

2018-2019 33 830 148,00 20 000 000,00 100,0

Нове будівництво берегоукріплення з очисткою

річки П'ятничанка
2017-2019 2 654 628,00 2 000 000,00 100,0

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до

просп.Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція 
2019 101 041 372,00 50 000 000,00 100,0 

0200000 Виконавчий комітет міської ради 19 639 632,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 19 639 632,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої 

інфраструктури комунальної власності
4 639 632,00

Будівництво територіальної автоматизованої

системи централізованого оповіщення населення м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

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

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
15 000 000,00

Реконструкція приміщень 6-го поверху

адміністративної будівлі по вул. Соборній, 59 в м.

Вінниця

2017-2020 18 357 737,00 15 000 000,00 83,4

0600000 Департамент освіти 700 000,00

0610000 Департамент освіти 700 000,00

0617320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
700 000,00
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0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 700 000,00

Нове будівництво спортивно-оздоровчого

майданчика зі штучним покриттям на території

комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №

20 Вінницької міської ради" по вул.О.Антонова,

13а в м. Вінниця

2019 741 688,00 700 000,00 100,0

0700000 Департамент охорони здоров’я 8 635 734,00

0710000 Департамент охорони здоров’я 8 635 734,00

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
8 635 734,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 8 635 734,00

Реконструкція будівлі пологового будинку

(термомодернізація) по вул.Маяковського,138 в

м.Вінниці

2017-2019 7 550 138,00 1 036 500,00 100,0

Реконструкція території насосної з улаштуванням

приміщення для медичних відходів та тимчасової

стоянки для автомобілів КНП ВМКЛ "ЦМтаД" по

вул.Маяковського,138 в м.Вінниці

2019-2020 3 038 474,00 2 000 000,00 65,8

Реконструкція приміщень терапевтичного

відділення КНП "Вінницька міська клінічна

лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниці 

2019 1 499 500,00 1 499 500,00 100,0

Реконструкція приміщень пульмонологічного

відділення КНП "Вінницька міська клінічна

лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниці 

2019 1 499 734,00 1 499 734,00 100,0

Реконструкція мереж холодного водопостачання та

водовідведення в КНП "Вінницька міська клінічна

лікарня №1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниці 

2019 1 600 000,00 1 600 000,00 100,0

Реконструкція мережі пожежного водогону в КНП

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці 

2019 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту 1 406 121,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту 1 406 121,00

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
1 406 121,00

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
1 406 121,00

Реконструкція частини будівлі котельні по

вул.Келецька, 94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м. Вінниці

2017-2020 5 774 797,00 1 406 121,00 65,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

3100000 Департамент комунального майна 4 000 000,00

3110000 Департамент комунального майна 4 000 000,00

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
4 000 000,00

Придбання будівлі по вул.Черняховського,78 (82) в

м. Вінниця під ДНЗ 
2019 4 000 000,00 4 000 000,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради 64 545 120,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 64 545 120,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

Капітальні видатки 1 003 300,00

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 19 801 300,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки 1 101 430,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки 1 101 430,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та

молоді "Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці"

Капітальні видатки 695 100,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 104 916,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки 580 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м. Вінниця"

Капітальні видатки 580 000,00

0217530 7530 0460
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та

інформатики
Капітальні видатки 2 208 750,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки
Капітальні видатки 2 208 750,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки 37 851 792,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
Капітальні видатки 18 996 278,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький

муніципальний центр інновацій"
Капітальні видатки 18 551 100,00
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- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Муніципальна поліція"
Капітальні видатки 304 414,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки 255 800,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки 255 800,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
Капітальні видатки 255 800,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації Капітальні видатки 1 637 832,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП   Інформаційно-телевізійне 

агентство "ВІТА"
Капітальні видатки 1 377 832,00

- фінансова підтримка КП "Радіокомпанія "Місто над

Бугом"
Капітальні видатки 260 000,00

1200000 Департамент міського господарства 153 132 000,00

1210000 Департамент міського господарства 153 132 000,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 69 000,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки 152 613 000,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн,

спеціального обладнання, інших основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів для

підприємств житлово-комунального господарства

Капітальні видатки 152 613 000,00

1217340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
Капітальні видатки 450 000,00

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 

27 в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. 

проектні роботи

Капітальні видатки 450 000,00

1200000 Департамент житлового господарства 53 213 350,00

1210000 Департамент житлового господарства 53 213 350,00

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 115 000,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки 29 641 400,00

1216011 6011 0620
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки 29 641 400,00
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з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

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

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 23 456 950,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
160 289 347,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
160 289 347,00

1410160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 38 480,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки 125 536 874,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт

зони відпочинку в районі вул.Волошкової)

Капітальні видатки 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

Капітальні видатки 997 000,00

  - на реалізацію проекту "Моя нова Можайка" - переможця 

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

благоустрою по 1 пров. Київський (буд.№60-64))

Капітальні видатки 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний

ремонт зеленої зони по вул. Ватутіна) 

Капітальні видатки 200 000,00

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.

Гладкова) 

Капітальні видатки 200 000,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки 34 713 993,00

в тому числі:
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- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
Капітальні видатки 8 425 000,00

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        Капітальні видатки 11 496 624,00

- поповнення статутного капіталу МКП

"Вінницязеленбуд"
Капітальні видатки 2 210 682,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
Капітальні видатки 12 581 687,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 48 968 200,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 48 968 200,00

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 9 150,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
Капітальні видатки 3 580 350,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту Капітальні видатки 3 580 350,00

в тому числі:

- проведення капітального ремонту трамвайних колій та

асфальтового покриття на прирейкових та міжколійних

ділянках

Капітальні видатки 3 580 350,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки 45 378 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки 18 000 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Капітальні видатки 5 075 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"
Капітальні видатки 22 303 700,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування 575 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування 575 000,00

1610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 75 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки 500 000,00

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

Капітальні видатки 500 000,00
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0800000 Департамент соціальної політики 3 303 120,00

0810000 Департамент соціальної політики 3 303 120,00

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 430 050,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством пільг окремим категоріям

громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих

категорій громадян

Капітальні видатки 200 000,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
Капітальні видатки 200 000,00

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

Капітальні видатки 200 000,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями 

населення
Капітальні видатки 37 560,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Капітальні видатки 37 560,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці Капітальні видатки 283 905,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має

соціальну спрямованість

Капітальні видатки 283 905,00

в тому числі:

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді

"Паросток"

Капітальні видатки 283 905,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки 1 351 605,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки 83 100,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними

обмеженнями "Гармонія"

Капітальні видатки 83 100,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
Капітальні видатки 1 268 505,00

в тому числі:
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- проведення безоплатного поточного та (або)

капітального ремонту помешкань вдів (вдівців)

ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих

першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його

потребують

Капітальні видатки 473 625,00

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам територіальної громади міста

Вінниці, які є особами з інвалідністю внаслідок війни -

учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками

проведення антитерористичної операції та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим

автомобілем у порядку, визначеному законодавством

України

Капітальні видатки 794 880,00

0817340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
Капітальні видатки 1 000 000,00

в тому числі:

 - 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 1 000 000,00

3100000 Департамент комунального майна 114 980,00

3110000 Департамент комунального майна 114 980,00

3110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 114 980,00

3600000 Департамент земельних ресурсів 284 780,00

3610000 Департамент земельних ресурсів 284 780,00

3610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 36 980,00

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки чи права на неї
Капітальні видатки 198 000,00

3617660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них комунальної власності для 

продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Капітальні видатки 49 800,00
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0600000 Департамент освіти 8 920 762,00

0610000 Департамент освіти 8 920 762,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки 7 810 552,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки 611 450,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки 611 450,00

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи 

з благоустрою території закладу)

Капітальні видатки 481 800,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
Капітальні видатки 50 000,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 448 760,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки 418 760,00

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку Капітальні видатки 64 760,00

 - інклюзивно-ресурсний центр Капітальні видатки 354 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки 30 000,00

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти

м.Вінниці на 2013-2020 роки
Капітальні видатки 30 000,00

з них:

 = виконання інших заходів Програми Капітальні видатки 30 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я 5 836 251,00

0710000 Департамент охорони здоров’я 5 836 251,00

0712010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
Капітальні видатки 4 378 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки 4 378 751,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки 4 081 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки 4 081 751,00

в тому числі:
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      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу

Капітальні видатки 4 081 751,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

Капітальні видатки 451 330,00

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
Капітальні видатки 3 630 421,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

Капітальні видатки 297 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки 297 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

Капітальні видатки 297 000,00

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
Капітальні видатки 297 000,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню Капітальні видатки 1 457 500,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки 1 457 500,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки 1 457 500,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

Капітальні видатки 1 457 500,00

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для  центрів первинної медико-санітарної 

допомоги м.Вінниці

Капітальні видатки 32 500,00

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

Капітальні видатки 1 425 000,00
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1000000 Департамент культури 14 769 475,00

1010000 Департамент культури 14 769 475,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки 5 198 036,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки 2 338 280,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів Капітальні видатки 800 000,00

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (поповнення

бібліотечного фонду книгою М.Пащенка "Легенди

Вінниці")

Капітальні видатки 197 980,00

- на реалізацію проекту "Шашково-шахматний клуб в

Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (створення на

базі бібліотеки-філії №7 клубу за ітересами для читачів,

які захоплюються  грою в шашки та шахмати)

Капітальні видатки 63 000,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Капітальні видатки 3 115 610,00

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії Капітальні видатки 2 146 149,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" Капітальні видатки 2 146 149,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки 471 400,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки 471 400,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія Капітальні видатки 25 000,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" Капітальні видатки 198 900,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" Капітальні видатки 247 500,00

1017340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
Капітальні видатки 1 500 000,00

в тому числі:

 - реставраційні роботи пам'ятки історії національного 

значення "Садиба письменника і громадського діяча 

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці 

(ох.№020001-Н)

Капітальні видатки 1 500 000,00
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відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту 5 359 604,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту 5 359 604,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки 5 082 104,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки 5 082 104,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки 277 500,00

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд Капітальні видатки 277 500,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки 277 500,00

1500000 Департамент капітального будівництва 2 674 172,00

1510000 Департамент капітального будівництва 2 674 172,00

1517340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури
Капітальні видатки 2 674 172,00

в тому числі:

 - ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку 

гімназії  (будівлі Технічного ліцею) по вул. 

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

Капітальні видатки 2 074 172,00

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м.

Вінниці (охоронний номер 28-М) з пристосуванням під

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

Капітальні видатки 600 000,00

3700000 Департамент фінансів 3 199 755,00

3710000 Департамент фінансів 3 199 755,00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 675 530,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки 2 524 225,00

в тому числі:

- бюджету Лука-Мелешківської сільської об'єднаної

територіальної громади Вінницького району на виконання

програм в рамках виконання власних повноважень

Капітальні видатки 479 550,00

- бюджету Якушинецької сільської об'єднаної

територіальної громади Вінницького району на виконання

програм в рамках виконання власних повноважень

Капітальні видатки 104 475,00

- селищному бюджету селища Cтрижавка Вінницького

району на виконання програм в рамках виконання власних

повноважень

Капітальні видатки 631 900,00



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району

на виконання програм в рамках виконання власних

повноважень

Капітальні видатки 802 950,00

- сільському бюджету села Вінницькі Хутори Вінницького

району на виконання програм в рамках виконання власних

повноважень

Капітальні видатки 505 350,00

0200000 Департамент самоврядного контролю 581 733,00

0210000 Департамент самоврядного контролю 581 733,00

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки 581 733,00

Всього 989 884 963,00



(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради 168 203 831,00 104 738 107,00 63 465 724,00 63 380 152,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради 168 203 831,00 104 738 107,00 63 465 724,00 63 380 152,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
350 000,00 350 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
350 000,00 350 000,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 12 174 677,00 12 174 677,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення  м.Вінниці на 2017-2021 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення м.Вінниці на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №494
6 714 677,00 6 714 677,00

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

5 166 920,00 5 166 920,00

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
1 547 757,00 1 547 757,00

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших

заходів у м.Вінниці на 2017-2020 роки"

Програма "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та

інших заходів у м.Вінниці на 2017-2020 роки" 

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №489
4 000 000,00 4 000 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної

реклами для інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 роки

Програма використання соціальної реклами для

інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2017-2020

роки

Рішення міської ради від

27.05.2016р. №271
200 000,00 200 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів у м.Вінниці

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів у

м.Вінниці

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
1 000 000,00 1 000 000,00

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень

судів відділами державної виконавчої служби

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
260 000,00 260 000,00

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 7

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

Програма соціального захисту сімей з дітьми,

які опинилися у складних життєвих обставинах,

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, у м.Вінниці на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460
551 900,00 551 900,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
551 900,00 551 900,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки  
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
6 769 643,00 5 643 571,00 1 126 072,00 1 101 430,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 6 177 153,00 5 051 081,00 1 126 072,00 1 101 430,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

"Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"

1 000 000,00 304 900,00 695 100,00 695 100,00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 592 490,00 592 490,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи 1 205 470,00 1 205 470,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
1 205 470,00 1 205 470,00

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
245 470,00 245 470,00

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами
960 000,00 960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації 

"Мольфар"
660 000,00 660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

300 000,00 300 000,00

0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
1 830 157,00 1 725 241,00 104 916,00 104 916,00

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
2 562,00 2 562,00

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво (реконструкцію) та придбання житла

2 562,00 2 562,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків м.Вінниці на 2014-

2019 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
1 408 100,00 1 408 100,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків м.Вінниці на 2014-

2019 роки"

1 408 100,00 1 408 100,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

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

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
15 520 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати

за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

15 520 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
3 208 750,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
3 208 750,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва

м.Вінниці на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.04.2017р. №690, зі змінами
6 078 715,00 6 078 715,00

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
5 000 000,00 5 000 000,00

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки

1 078 715,00 1 078 715,00

0217620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму
Програма розвитку туризму в м.Вінниці на 2016-

2020 роки 

Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2320, зі змінами
332 320,00 332 320,00

0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 332 320,00 332 320,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 37 851 792,00 37 851 792,00 37 851 792,00
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
18 996 278,00 18 996 278,00 18 996 278,00

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький 

муніципальний центр інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
18 551 100,00 18 551 100,00 18 551 100,00

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна 

поліція"

Програма "На варті міського порядку" на 2013-

2022 роки 

Рішення міської ради від

23.08.2013р. №1376, зі змінами
304 414,00 304 414,00 304 414,00

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
403 113,00 403 113,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність 15 165 676,00 14 909 876,00 255 800,00 255 800,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15 165 676,00 14 909 876,00 255 800,00 255 800,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу

м.Вінниці та рівня інвестиційної привабливості м.Вінниці

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
84 000,00 84 000,00

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930
8 644 636,00 8 388 836,00 255 800,00 255 800,00

- виконання Програми інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Програма інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №505
5 226 340,00 5 226 340,00

- виконання заходів Програми сприяння залученню

інвестицій у місто Вінницю на 2018-2020 роки

Програма сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930
1 022 700,00 1 022 700,00

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного

збору та інших платежів)

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
188 000,00 188 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
328 300,00 328 300,00

 в тому числі:

- оплата вартості тимчасового проживання в готелях

мешканців міста, відселених з будинків, непридатних для

проживання в результаті виникнення надзвичайних та

нестандартних ситуацій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
328 300,00 328 300,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 23 236 573,00 23 236 573,00

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського

порядку у місті Вінниці на 2014-2019 роки 

Комплексна програма заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони

громадського порядку у місті Вінниці на 2014-

2019 роки

Рішення міської ради від

30.05.2014р. №1747, зі змінами
2 142 000,00 2 142 000,00

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Захисник Вінниці"
425 000,00 425 000,00
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 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння 

міліції "Гепард - Антикримінал"

715 000,00 715 000,00

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Вінницька 

варта"

372 000,00 372 000,00

    = заходи, які виконує Громадське формування з 

охорони громадського порядку "Меч"
300 000,00 300 000,00

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку  "Спеціалізований загін сприяння 

поліції  "Безпека Вінниці"

330 000,00 330 000,00

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку"
Програма "На варті міського порядку" на 2013-

2022 роки 

Рішення міської ради від

23.08.2013р. №1376, зі змінами
21 094 573,00 21 094 573,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
22 085 322,00 20 447 490,00 1 637 832,00 1 637 832,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне

агентство "ВІТА"
16 610 322,00 15 232 490,00 1 377 832,00 1 377 832,00

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" 5 475 000,00 5 215 000,00 260 000,00 260 000,00

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх

повернення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
930,00 930,00

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

в тому числі:

- надання пільгового довгострокового кредиту молодим

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла 

42 693,00 42 693,00

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

в тому числі:

- повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пеня

-41 763,00 -41 763,00

0218330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних

ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного

середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №435, зі змінами
60 000,00 60 000,00
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міську програму
Всього

1200000 Департамент міського господарства 255 998 827,00 30 000,00 255 968 827,00 255 968 827,00

1210000 Департамент міського господарства 255 998 827,00 30 000,00 255 968 827,00 255 968 827,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
30 000,00 30 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
30 000,00 30 000,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних 

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
102 905 827,00 102 905 827,00 102 905 827,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні

огородження спортивного майданчика для пляжного

волейболу та футболу на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (нове будівництво огородження спортивного

майданчика на вул.Волошковій в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи))        

197 400,00 197 400,00 197 400,00

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу

та волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове

будівництво спортивного майданчика в районі будинку № 54

на вул.Москаленка в м.Вінниці  (в т.ч. проектні роботи))          

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

1217340 7340 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
450 000,00 450 000,00 450 000,00

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27

в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні

роботи

450 000,00 450 000,00 450 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 
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Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

1200000 Департамент житлового господарства 71 131 065,00 18 032 715,00 53 098 350,00 53 098 350,00

1210000 Департамент житлового господарства 71 131 065,00 18 032 715,00 53 098 350,00 53 098 350,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
85 000,00 85 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
85 000,00 85 000,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
32 808 115,00 3 166 715,00 29 641 400,00 29 641 400,00

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

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального

користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

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

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

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

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів

житлово-комунального господарства 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
285 000,00 285 000,00

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    285 000,00 285 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
38 237 950,00 14 781 000,00 23 456 950,00 23 456 950,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою 430 123 253,00 183 196 386,00 246 926 867,00 246 250 867,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою 430 123 253,00 183 196 386,00 246 926 867,00 246 250 867,00

1410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
100 000,00 100 000,00

з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
100 000,00 100 000,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи 96 941,00 96 941,00

1413242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
96 941,00 96 941,00

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
36 941,00 36 941,00

- організація та проведення похорону мешканців міста, які

зробили значний внесок у його розвиток

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
60 000,00 60 000,00

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
1 520 000,00 1 520 000,00

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 1 520 000,00 1 520 000,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по

відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських

традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого

комітету міської ради) 

1 520 000,00 1 520 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
297 643 837,00 172 106 963,00 125 536 874,00 125 536 874,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

відпочинку в районі вул.Волошкової)

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

997 000,00 997 000,00 997 000,00

- на реалізацію проекту "Моя нова Можайка" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони благоустрою по 1 пров.

Київський (буд.№60-64))

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт

зеленої зони по вул. Ватутіна) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу проектів

в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

(капітальний ремонт зони відпочинку по вул. Гладкова) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 5 629 337,00 5 629 337,00

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
2 069 337,00 2 069 337,00

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020

рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
360 000,00 360 000,00

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин

гуманними методами у м. Вінниці на період 2016 - 2020 рр."  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020

рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
3 000 000,00 3 000 000,00

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація

безпритульних тварин (кішок) на території міста Вінниця" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-2020

рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
200 000,00 200 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
86 000 000,00 86 000 000,00 86 000 000,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
34 713 993,00 34 713 993,00 34 713 993,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
8 425 000,00 8 425 000,00 8 425 000,00

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        11 496 624,00 11 496 624,00 11 496 624,00

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" 2 210 682,00 2 210 682,00 2 210 682,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
12 581 687,00 12 581 687,00 12 581 687,00

1417690 7690 0490 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
350 400,00 350 400,00

1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 350 400,00 350 400,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка

знаходиться в користуванні департаменту комунального

господарства та благоустрою Вінницької міської ради для

організації будівництва комплексу по знешкодженню

побутових відходів

350 400,00 350 400,00

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об'єктах м.Вінниці на

період 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1118, зі змінами
3 392 745,00 3 392 745,00

1418310 8310
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
676 000,00 676 000,00

1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 676 000,00 676 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 368 973 407,00 320 014 357,00 48 959 050,00 48 959 050,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку 368 973 407,00 320 014 357,00 48 959 050,00 48 959 050,00

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
25 000,00 25 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
25 000,00 25 000,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
19 887 000,00 19 887 000,00

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
1 548 590,00 1 548 590,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 943 790,00 943 790,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів 604 800,00 604 800,00

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
18 338 410,00 18 338 410,00

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 9 977 420,00 9 977 420,00

- компенсація за пільговий проїзд студентів 8 360 990,00 8 360 990,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
76 875 281,00 76 875 281,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
76 875 281,00 76 875 281,00
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в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" 76 875 281,00 76 875 281,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
11 628 886,00 11 628 886,00

1917410 7410
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
43 971 900,00 43 971 900,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 43 971 900,00 43 971 900,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним

транспортом загального користування 

43 602 600,00 43 602 600,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
303 300,00 303 300,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами

руху на автобусних зупинках
66 000,00 66 000,00

1917420 7420
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
162 771 550,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 162 771 550,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00

в тому числі:

- проведення капітального ремонту трамвайних колій та

асфальтового покриття на прирейкових та міжколійних

ділянках

3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
158 448 600,00 158 448 600,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
609 600,00 609 600,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами

руху на трамвайних та тролейбусних зупинках 133 000,00 133 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 45 378 700,00 45 378 700,00 45 378 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
5 075 000,00 5 075 000,00 5 075 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
22 303 700,00 22 303 700,00 22 303 700,00
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1917690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
8 435 090,00 8 435 090,00

1917692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

8 432 450,00 8 432 450,00

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "По оновленню рухомого

складу автобусного і тролейбусного парків" під державну

гарантію

8 432 450,00 8 432 450,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 2 632 585,00 2 632 585,00

   = на погашення кредиту 5 799 865,00 5 799 865,00

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 2 640,00 2 640,00

в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення

виконання зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації

проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і

тролейбусного парків"

2 640,00 2 640,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування 3 509 000,00 3 009 000,00 500 000,00 500 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування 3 509 000,00 3 009 000,00 500 000,00 500 000,00

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
25 000,00 25 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
25 000,00 25 000,00

1617350 7350 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
500 000,00 500 000,00 500 000,00

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

500 000,00 500 000,00 500 000,00

1617370 7370 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
2 789 000,00 2 789 000,00

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по

вулиці Замостянській в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00
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- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по

вулиці Пирогова в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицею Андрія Первозванного, проспектом Юності, вулицею

Келецькою та проспектом Космонавтів з виготовленням

топографо-геодезичної зйомки місцевості та інженерних

мереж в М1:500, М1:2000

800 000,00 800 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицею Андрія Первозванного, вулицею Келецькою,

проспектом Космонавтів та вулицею 600-річчя з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

560 000,00 560 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної,

Агатангела Кримського з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000 

130 000,00 130 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та

Академіка Ющенка з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

260 000,00 260 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

213 000,00 213 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Князів Коріатовичів, військово-медичним клінічним

центром Центрального регіону та річкою Південний Буг з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

225 000,00 225 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної та

Заболотного з виготовленням топографо-геодезичної зйомки

місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

403 000,00 403 000,00

1617690 7690 Інша економічна діяльність

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
195 000,00 195 000,00

1617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 195 000,00 195 000,00

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції

по реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
195 000,00 195 000,00
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Всього

0800000 Департамент соціальної політики 45 777 190,00 42 549 052,00 3 228 138,00 2 873 070,00

0810000 Департамент соціальної політики 45 777 190,00 42 549 052,00 3 228 138,00 2 873 070,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
100 000,00 100 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
100 000,00 100 000,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

24.03.2017р. №663, зі змінами
20 000,00 20 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання 

рішень суду на 2017-2020 роки
20 000,00 20 000,00

в тому числі:

= на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 

року №902/312/17

20 000,00 20 000,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
983 510,00 783 510,00 200 000,00 200 000,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
200 000,00 200 000,00 200 000,00

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

200 000,00 200 000,00 200 000,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
143 150,00 143 150,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей міста
143 150,00 143 150,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
640 360,00 640 360,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей міста
640 360,00 640 360,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
14 171 538,00 13 816 470,00 355 068,00
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0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

14 171 538,00 13 816 470,00 355 068,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Активне дозвілля" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці"

117 500,00 117 500,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
3 295 410,00 3 257 850,00 37 560,00 37 560,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
3 213 310,00 3 175 750,00 37 560,00 37 560,00

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 82 100,00 82 100,00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

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

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
2 739 780,00 2 739 780,00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
1 672 020,00 1 672 020,00

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп
1 334 800,00 1 334 800,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року та сім’ям загиблих

військовослужбовців, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

327 900,00 327 900,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих

Героїв України

9 320,00 9 320,00

0813190 3190 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
2 917 775,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

2 917 775,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів 427 670,00 427 670,00
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 - громадська організація "Вінницька рада осіб з інвалідністю 

та учасників бойових дій"
98 300,00 98 300,00

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці 52 210,00 52 210,00

- громадська організація молоді з обмеженими фізичними

можливостями "Гармонія"
1 577 330,00 1 577 330,00

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна

організація Українського товариства сліпих"
17 830,00 17 830,00

 - Вінницька міська організація "Союз Чорнобиль України" 28 290,00 28 290,00

 - Вінницька міськрайонна "Асоціація жертв Чорнобиля" 16 600,00 16 600,00

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді

"Паросток"

530 635,00 246 730,00 283 905,00 283 905,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" 143 710,00 143 710,00

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю 25 200,00 25 200,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи 18 877 157,00 17 525 552,00 1 351 605,00 1 351 605,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
2 402 262,00 2 319 162,00 83 100,00 83 100,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія"

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
2 402 262,00 2 319 162,00 83 100,00 83 100,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
16 474 895,00 15 206 390,00 1 268 505,00 1 268 505,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
8 446 640,00 8 446 640,00

 - надання допомоги на поховання 143 000,00 143 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством

допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи

6 840,00 6 840,00

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці 32 500,00 32 500,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги

вдовам Почесних громадян міста Вінниці
108 220,00 108 220,00

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС

та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від

Чорнобильської катастрофи, які його потребують

473 625,00 473 625,00 473 625,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень

громадянам міста Вінниці з низьким рівнем доходів, які не

мають комунальних зручностей за місцем проживання

149 080,00 149 080,00
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- 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)

3 513 400,00 3 513 400,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на

обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на

виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї

50 000,00 50 000,00

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей
94 300,00 94 300,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам територіальної громади міста Вінниці, яким

виповнилося 100 років і більше

321 860,00 321 860,00

- надання матеріальної грошової допомоги членам

територіальної громади міста Вінниці, які є

військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил

України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної

прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,

особами рядового, начальницького складу і

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, особам, що є у складі добровольчих

формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної

операції та/або здійсненні заходів із забезпечення

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), та отримали травму,

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі

добровольчих формувань

841 230,00 841 230,00
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- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, осіб, що перебували у складі

добровольчих формувань, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході

проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із

батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого)

військовослужбовця були членами територіальної громади міста

Вінниці

35 000,00 35 000,00

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам територіальної громади міста

Вінниці, які є особами з інвалідністю внаслідок війни -

учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками

проведення антитерористичної операції та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі 

і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які перебувають

на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку,

визначеному законодавством України

794 880,00 794 880,00 794 880,00

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам

(вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з

Чорнобильською катастрофою

253 640,00 253 640,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям

віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких

загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил

(ООС), на проїзд в міському електротранспорті та

автомобільному транспорті загального користування

39 800,00 39 800,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян

до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів,

професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

159 140,00 159 140,00

- надання фінансової підтримки громадській організації 

"Об’єднання переселенців "Спільна справа"
241 740,00 241 740,00

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), на медичні

стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної

допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення

стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішенням

виконавчого комітету міської ради від 11.01.2018 року №19

720 000,00 720 000,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають

на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,

на виховання та спільне проживання до дитячого будинку

сімейного типу

50 000,00 50 000,00

0817340 7340 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
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

в тому числі:

- 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

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

3100000 Департамент комунального майна 4 446 000,00 446 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

3110000 Департамент комунального майна 4 446 000,00 446 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
50 000,00 50 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
50 000,00 50 000,00

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 
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місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

3117690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
396 000,00 396 000,00

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 396 000,00 396 000,00

 в тому числі:

-виготовлення технічної документації та проведення

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

об’єктів комунальної власності Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, а також об'єктів безхазяйного

нерухомого майна з метою набуття права власності на нього,

об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у

комунальну власність, проведення незалежних (експертних)

оцінок

396 000,00 396 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів 421 727,00 23 927,00 397 800,00 247 800,00

3610000 Департамент земельних ресурсів 421 727,00 23 927,00 397 800,00 247 800,00

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
173 927,00 23 927,00 150 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель 150 000,00 150 000,00

- розроблення документації із землеустрою на земельні

ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на підставі дозволів, наданих

рішеннями міської ради

23 927,00

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
198 000,00 198 000,00 198 000,00

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для

продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
49 800,00 49 800,00 49 800,00

0600000 Департамент освіти 1 183 392 103,00 1 121 618 966,00 61 773 137,00 9 620 762,00

0610000 Департамент освіти 1 183 392 103,00 1 121 618 966,00 61 773 137,00 9 620 762,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
376 459 042,00 333 833 705,00 42 625 337,00 7 810 552,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
572 041 520,00 568 332 660,00 3 708 860,00 611 450,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 435 134 815,00 435 134 815,00

 - за рахунок доходів бюджету 136 906 705,00 133 197 845,00 3 708 860,00 611 450,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з 

благоустрою території закладу)

572 000,00 91 000,00 481 000,00 481 000,00

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального 

закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Вінницької міської ради"

183 255,00 183 255,00

0611070 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

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
16 570 270,00 16 570 270,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 12 046 450,00 12 046 450,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 523 820,00 4 523 820,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
29 835 045,00 25 463 200,00 4 371 845,00 50 000,00

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та

іншими закладами освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
157 705 575,00 148 365 500,00 9 340 075,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 17 632 535,00 17 632 535,00

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

40 254 956,00 40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету 99 818 084,00 90 478 009,00 9 340 075,00

0611150 1150 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
3 740 260,00 3 740 260,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
21 632 425,00 20 945 405,00 687 020,00 448 760,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 19 339 880,00 18 682 860,00 657 020,00 418 760,00

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
355 420,00 355 420,00

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку 15 119 370,00 14 816 350,00 303 020,00 64 760,00

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
230 835,00 230 835,00

 - інклюзивно-ресурсний центр 3 634 255,00 3 280 255,00 354 000,00 354 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 2 292 545,00 2 262 545,00 30 000,00 30 000,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

600 000,00 600 000,00

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти 

м.Вінниці на 2013-2020 роки
1 692 545,00 1 662 545,00 30 000,00 30 000,00

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

300 000,00 300 000,00

 = виконання інших заходів Програми 1 330 905,00 1 300 905,00 30 000,00 30 000,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

61 640,00 61 640,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

Програма "Вінниця - місто, дружнє до дітей" на

період 2015-2020 роки" 

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1949, зі змінами
3 656 430,00 3 656 430,00

0613240 3240 Інші заклади та заходи

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики у м. Вінниці на 2015-2020

роки" 

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
50 000,00 50 000,00

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
50 000,00 50 000,00

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти
50 000,00 50 000,00

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
661 536,00 661 536,00

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 661 536,00 661 536,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

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

та заходів по відзначенню професійних свят з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються

за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

661 536,00 661 536,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
700 000,00 700 000,00 700 000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 700 000,00 700 000,00 700 000,00

0618330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних

ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного

середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №435, зі змінами
340 000,00 340 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

0700000 Департамент охорони здоров’я 336 094 917,00 321 450 395,00 14 644 522,00 14 471 985,00

0710000 Департамент охорони здоров’я 336 094 917,00 321 450 395,00 14 644 522,00 14 471 985,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 230 067 488,00 225 688 737,00 4 378 751,00 4 378 751,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
230 067 488,00 225 688 737,00 4 378 751,00 4 378 751,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 207 756 882,00 207 756 882,00

 - за рахунок доходів бюджету 22 310 606,00 17 931 855,00 4 378 751,00 4 378 751,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста 211 654 980,00 207 573 229,00 4 081 751,00 4 081 751,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
191 034 825,00 191 034 825,00

 - за рахунок доходів бюджету 20 620 155,00 16 538 404,00 4 081 751,00 4 081 751,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 495 228,00 15 495 228,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

5 124 927,00 1 043 176,00 4 081 751,00 4 081 751,00

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення 

та обслуговування пожежної сигналізації в 

закладах охорони здоров’я 

500 000,00 500 000,00

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я 

451 330,00 451 330,00 451 330,00

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
3 630 421,00 3 630 421,00 3 630 421,00

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів 

охорони здоров’я

543 176,00 543 176,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

18 412 508,00 18 115 508,00 297 000,00 297 000,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
16 722 057,00 16 722 057,00

 - за рахунок доходів бюджету 1 690 451,00 1 393 451,00 297 000,00 297 000,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 145 771,00 1 145 771,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

544 680,00 247 680,00 297 000,00 297 000,00

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
297 000,00 297 000,00 297 000,00

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів 

охорони здоров’я

247 680,00 247 680,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
50 556 310,00 50 556 310,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
50 556 310,00 50 556 310,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 46 086 258,00 46 086 258,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 470 052,00 4 470 052,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 397 554,00 4 397 554,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

72 498,00 72 498,00

     в тому числі:

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів 

охорони здоров’я

72 498,00 72 498,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 11 719 157,00 11 719 157,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
11 719 157,00 11 719 157,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 11 173 961,00 11 173 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 545 196,00 545 196,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 545 196,00 545 196,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню 6 362 800,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
6 362 800,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
6 362 800,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету 6 362 800,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 905 300,00 4 905 300,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для  центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

32 500,00 32 500,00 32 500,00

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
10 313 700,00 10 313 700,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

8 666 700,00 8 666 700,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00

0712146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань
1 647 000,00 1 647 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 18 439 728,00 18 267 191,00 172 537,00

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я
3 873 943,00 3 701 406,00 172 537,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
3 873 943,00 3 701 406,00 172 537,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 3 619 399,00 3 619 399,00

 - за рахунок доходів бюджету 254 544,00 82 007,00 172 537,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики
1 968 241,00 1 968 241,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
1 914 438,00 1 914 438,00

 - за рахунок доходів бюджету 53 803,00 53 803,00

з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 53 803,00 53 803,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
1 905 702,00 1 733 165,00 172 537,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
1 704 961,00 1 704 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 200 741,00 28 204,00 172 537,00

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 59 488,00 28 204,00 31 284,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 14 565 785,00 14 565 785,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

4 000 000,00 4 000 000,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної патології" (співфінансування 

заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей")

4 000 000,00 4 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету 10 565 785,00 10 565 785,00

в тому числі:

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг 

з первинної медичної допомоги
6 096 484,00 6 096 484,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

350 000,00 350 000,00

 - безкоштовне забезпечення жителів міста 

Вінниці, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, 

необхідними лікарськими засобами 

(імуноглобулінами) (зчеплена з Х-хромосомою 

агаммаглобулінемія (Брутона) (з дефіцитом 

гормону росту); загальний варіабельний 

імунодефіцит)

490 525,00 490 525,00

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії у дітей віком до 

18-ти років

1 000 000,00 1 000 000,00
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 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації нирки
450 000,00 450 000,00

 - безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю, які є 

жителями міста Вінниці, відповідно до їх 

індивідуальних програм реабілітації

1 290 484,00 1 290 484,00

 - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів 

міста Вінниці лікарськими засобами за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 

груп населення та за певними категоріями 

захворювань відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 

2 515 475,00 2 515 475,00

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг 

з вторинної спеціалізованої медичної допомоги
4 469 301,00 4 469 301,00

в тому числі:

  - безкоштовне забезпечення технічними засобами 

(кардіостимуляторами, стент-системами) та 

витратними матеріалами при наданні невідкладної 

спеціалізованої медичної допомоги ургентним 

хворим в комунальному некомерційному 

підприємстві "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" (співфінансування заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей")

1 703 581,00 1 703 581,00

 - забезпечення медичного обладнання витратними 

матеріалами для надання медичних послуг хворим, 

які знаходяться у відділеннях анестезіології та 

реанімації, інтенсивної терапії

1 000 000,00 1 000 000,00

  - 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"

1 065 720,00 1 065 720,00

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
700 000,00 700 000,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 8 635 734,00 8 635 734,00 8 635 734,00
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1000000 Департамент культури 109 206 520,00 83 722 650,00 25 483 870,00 14 769 475,00

1010000 Департамент культури 109 206 520,00 83 722 650,00 25 483 870,00 14 769 475,00

1011100 1100 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
57 604 731,00 42 559 100,00 15 045 631,00 5 198 036,00

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
3 259 930,00 3 259 930,00

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний

хор "Вінниця"
3 259 930,00 3 259 930,00

1014030 4030 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
14 849 910,00 12 389 630,00 2 460 280,00 2 338 280,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів 800 000,00 800 000,00 800 000,00

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (поповнення бібліотечного

фонду книгою М.Пащенка "Легенди Вінниці")

556 080,00 358 100,00 197 980,00 197 980,00

- на реалізацію проекту "Шашково-шахматний клуб в

Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (створення на базі

бібліотеки-філії №7 клубу за ітересами для читачів, які

захоплюються  грою в шашки та шахмати)

200 000,00 137 000,00 63 000,00 63 000,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
1 352 966,00 1 309 966,00 43 000,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
10 160 120,00 6 487 510,00 3 672 610,00 3 115 610,00

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 
Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
2 913 119,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" 2 913 119,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 17 565 744,00 16 949 544,00 616 200,00 471 400,00

1014081 4081 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
7 332 944,00 6 716 744,00 616 200,00 471 400,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія 766 100,00 741 100,00 25 000,00 25 000,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" 4 641 044,00 4 297 344,00 343 700,00 198 900,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" 1 925 800,00 1 678 300,00 247 500,00 247 500,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 10 232 800,00 10 232 800,00

в тому числі:
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- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки в частині проведення заходів по

відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів, професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів і

фестивалів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських

традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого

комітету міської ради) 

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
9 700 000,00 9 700 000,00

- 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
532 800,00 532 800,00

     з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та 

дорослих, окремих талановитих виконавців різних 

вікових категорій на конкурси і  фестивалі, відправлення 

творчих робіт на виставки, конкурси та  здійснення 

фінансування заходів щодо підготовки до фіналів 

конкурсів міжнародного значення, зокрема 

"Євробачення" тощо

156 300,00 156 300,00

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів 

та олімпіад 
231 300,00 231 300,00

 =   проведення культурно-мистецьких заходів за 

участю національних спільнот міста
6 600,00 6 600,00

  = виплата стипендій ветеранам культури та 

мистецтва 
89 600,00 89 600,00

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
49 000,00 49 000,00

1017340 7340 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
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці

(ох.№020001-Н)

1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту 51 963 733,00 45 048 008,00 6 915 725,00 6 765 725,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту 51 963 733,00 45 048 008,00 6 915 725,00 6 765 725,00

1115010 5010 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
12 180 400,00 12 180 400,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
7 902 400,00 7 902 400,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
4 278 000,00 4 278 000,00

1115020 5020
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
232 300,00 232 300,00
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1115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та

заходів зі спорту осіб з інвалідністю
232 300,00 232 300,00

1115030 5030 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
32 199 704,00 26 967 600,00 5 232 104,00 5 082 104,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
32 199 704,00 26 967 600,00 5 232 104,00 5 082 104,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
Програма розвитку фізичної культури та спорту

в м.Вінниці на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950
1 790 900,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд 1 790 900,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" 1 790 900,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
Програма розвитку фізичної культури та спорту

в м.Вінниці на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950
4 154 308,00 4 154 308,00

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

1 514 208,00 1 514 208,00

в тому числі:

 - проведення заходів 1 514 208,00 1 514 208,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1 979 400,00 1 979 400,00

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

437 000,00 437 000,00

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям

спортивних шкіл міста
22 400,00 22 400,00

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій 1 520 000,00 1 520 000,00

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
950 000,00 950 000,00

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

400 000,00 400 000,00

= Відокремлений підрозділ (філія) громадської 

організації "Спортивна федерація незрячих України" у 

Вінницькій області для розвитку спорту серед незрячих 

у м. Вінниці

170 000,00 170 000,00

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 660 700,00 660 700,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
1 406 121,00 1 406 121,00 1 406 121,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

1500000 Департамент капітального будівництва 490 390 172,00 2 587 600,00 487 802 572,00 243 504 172,00

1510000 Департамент капітального будівництва 490 390 172,00 2 587 600,00 487 802 572,00 243 504 172,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
10 500 000,00 10 500 000,00 10 500 000,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
410 628 400,00 410 628 400,00 166 330 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 108 830 000,00 108 830 000,00 108 830 000,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 286 798 400,00 286 798 400,00 42 500 000,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

244 298 400,00 244 298 400,00

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

244 298 400,00 244 298 400,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00

1517340 7340 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
2 674 172,00 2 674 172,00 2 674 172,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку

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

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2 074 172,00 2 074 172,00 2 074 172,00

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м.

Вінниці (охоронний номер 28-М) з пристосуванням під

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

600 000,00 600 000,00 600 000,00

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
64 000 000,00 64 000 000,00 64 000 000,00

1517690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
2 587 600,00 2 587 600,00

1517692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

2 586 160,00 2 586 160,00

з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "Будівництво вул.Келецької

та трамвайної лінії від вул.Квятека до автовокзалу "Західний"

в м.Вінниці" під державну гарантію

2 586 160,00 2 586 160,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 719 490,00 719 490,00

   = на погашення кредиту 1 866 670,00 1 866 670,00

1517693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 1 440,00 1 440,00

з них:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення

виконання зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації

проекту "Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії від

вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м.Вінниці"

1 440,00 1 440,00

3700000 Департамент фінансів 21 060 055,00 10 448 830,00 10 611 225,00 10 611 225,00

3710000 Департамент фінансів 21 060 055,00 10 448 830,00 10 611 225,00 10 611 225,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
195 000,00 195 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
195 000,00 195 000,00

3717690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
12 000,00 12 000,00

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 12 000,00 12 000,00

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та

інших послуг відповідно до укладених договорів

12 000,00 12 000,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
10 182 755,00 10 182 755,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади у формі укладення договорів позики (кредитних

договорів) з фінансовою установою

10 182 755,00 10 182 755,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

3718880 8800

Виконання Автономною Республікою Крим чи

територіальною громадою міста, об’єднаною територіальною

громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії

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

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

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

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту

"Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по

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

м. Вінниці"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

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

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

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

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 583 300,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00

в тому числі:

- бюджету Лука-Мелешківської сільської об'єднаної

територіальної громади Вінницького району на виконання

програм в рамках виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
479 550,00 479 550,00 479 550,00

- бюджету Якушинецької сільської об'єднаної територіальної

громади Вінницького району на виконання програм в рамках

виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
104 475,00 104 475,00 104 475,00

 - селищному бюджету селища Cтрижавка Вінницького 

району на виконання програм в рамках виконання власних 

повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
631 900,00 631 900,00 631 900,00

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району

на виконання програм в рамках виконання власних

повноважень 

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
53 375,00 53 375,00

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
802 950,00 802 950,00 802 950,00

- сільському бюджету села Вінницькі Хутори Вінницького

району на виконання програм в рамках виконання власних

повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
505 350,00 505 350,00 505 350,00

- сільському бюджету села Стадниця Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
5 700,00 5 700,00

0200000 Департамент самоврядного контролю 86 000,00 86 000,00

0210000 Департамент самоврядного контролю 86 000,00 86 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 86 000,00 86 000,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Загальний фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
86 000,00 86 000,00

ВСЬОГО 3 540 777 800,00 2 257 001 993,00 1 283 775 807,00 975 021 460,00



Додаток 8

до проекту рішення міської ради

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління 264 287 760,00 264 287 760,00 174 002 934,00 9 326 686,00 30 019 343,00 22 950 503,00 6 814 532,00 4 248 881,00 934 773,00 23 204 811,00 294 307 103,00

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

25 924 566,00 25 924 566,00 17 149 099,00 581 495,00 1 003 300,00 1 003 300,00 1 003 300,00 26 927 866,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
226 168 517,00 226 168 517,00 156 853 835,00 8 745 191,00 29 016 043,00 21 947 203,00 6 814 532,00 4 248 881,00 934 773,00 22 201 511,00 255 184 560,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 12 194 677,00 12 194 677,00 12 194 677,00

 в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки
6 714 677,00 6 714 677,00 6 714 677,00

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
5 166 920,00 5 166 920,00 5 166 920,00

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
1 547 757,00 1 547 757,00 1 547 757,00

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

м.Вінниці на 2017-2020 роки"

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2017-2020 роки

200 000,00 200 000,00 200 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м.Вінниці

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів

відділами державної виконавчої служби
260 000,00 260 000,00 260 000,00

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
20 000,00 20 000,00 20 000,00

в тому числі:

= на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17

20 000,00 20 000,00 20 000,00

1000 1000 Освіта 1 159 810 100,00 1 159 810 100,00 792 735 870,00 110 666 620,00 75 778 768,00 14 118 798,00 60 996 890,00 15 645 980,00 2 380 720,00 14 781 878,00 1 235 588 868,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 464 813 800,00 464 813 800,00 380 994 920,00 464 813 800,00

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

40 254 956,00 40 254 956,00 33 000 000,00 40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету 654 741 344,00 654 741 344,00 378 740 950,00 110 666 620,00 75 778 768,00 14 118 798,00 60 996 890,00 15 645 980,00 2 380 720,00 14 781 878,00 730 520 112,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 333 833 705,00 333 833 705,00 209 984 345,00 46 170 125,00 42 625 337,00 7 810 552,00 34 814 785,00 10 320,00 425,00 7 810 552,00 376 459 042,00

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

568 332 660,00 568 332 660,00 414 512 320,00 41 907 455,00 3 708 860,00 611 450,00 3 052 545,00 1 830 040,00 69 150,00 656 315,00 572 041 520,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 435 134 815,00 435 134 815,00 356 667 880,00 435 134 815,00

 - за рахунок доходів бюджету 133 197 845,00 133 197 845,00 57 844 440,00 41 907 455,00 3 708 860,00 611 450,00 3 052 545,00 1 830 040,00 69 150,00 656 315,00 136 906 705,00

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. №19 

ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з благоустрою 

території закладу)

91 000,00 91 000,00 481 800,00 481 800,00 481 800,00 572 800,00

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

183 255,00 183 255,00 183 255,00 183 255,00

1070 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

16 570 270,00 16 570 270,00 12 450 155,00 929 715,00 16 570 270,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 12 046 450,00 12 046 450,00 9 874 140,00 12 046 450,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 523 820,00 4 523 820,00 2 576 015,00 929 715,00 4 523 820,00

11090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
25 463 200,00 25 463 200,00 17 241 590,00 2 887 875,00 4 371 845,00 50 000,00 4 125 490,00 2 048 310,00 234 395,00 246 355,00 29 835 045,00

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

42 559 100,00 42 559 100,00 32 835 800,00 1 725 900,00 15 045 631,00 5 198 036,00 9 683 595,00 7 695 195,00 7 600,00 5 362 036,00 57 604 731,00

1110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
148 365 500,00 148 365 500,00 89 566 640,00 16 388 720,00 9 340 075,00 9 082 215,00 3 866 820,00 2 069 150,00 257 860,00 157 705 575,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 17 632 535,00 17 632 535,00 14 452 900,00 17 632 535,00

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

40 254 956,00 40 254 956,00 33 000 000,00 40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету 90 478 009,00 90 478 009,00 42 113 740,00 16 388 720,00 9 340 075,00 9 082 215,00 3 866 820,00 2 069 150,00 257 860,00 99 818 084,00

1150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 3 740 260,00 3 740 260,00 2 618 495,00 227 635,00 3 740 260,00
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1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти 20 945 405,00 20 945 405,00 13 526 525,00 429 195,00 687 020,00 448 760,00 238 260,00 195 295,00 448 760,00 21 632 425,00

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 18 682 860,00 18 682 860,00 13 526 525,00 429 195,00 657 020,00 418 760,00 238 260,00 195 295,00 418 760,00 19 339 880,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
355 420,00 355 420,00 276 680,00 355 420,00

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку 14 816 350,00 14 816 350,00 11 025 500,00 266 670,00 303 020,00 64 760,00 238 260,00 195 295,00 64 760,00 15 119 370,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування 230 835,00 230 835,00 189 205,00 230 835,00

 - інклюзивно-ресурсний центр 3 280 255,00 3 280 255,00 2 035 140,00 162 525,00 354 000,00 354 000,00 354 000,00 3 634 255,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 2 262 545,00 2 262 545,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 2 292 545,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки
600 000,00 600 000,00 600 000,00

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на 

2013-2020 роки
1 662 545,00 1 662 545,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 692 545,00

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

300 000,00 300 000,00 300 000,00

 = виконання інших заходів Програми 1 300 905,00 1 300 905,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 330 905,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

61 640,00 61 640,00 61 640,00

2000 2000 Охорона здоров’я 321 450 395,00 321 450 395,00 6 008 788,00 5 836 251,00 172 537,00 5 836 251,00 327 459 183,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 268 636 500,00 268 636 500,00 268 636 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

12 666 700,00 12 666 700,00 12 666 700,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

 - за рахунок доходів бюджету 38 500 195,00 38 500 195,00 6 008 788,00 5 836 251,00 172 537,00 5 836 251,00 44 508 983,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 225 688 737,00 225 688 737,00 4 378 751,00 4 378 751,00 4 378 751,00 230 067 488,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 207 756 882,00 207 756 882,00 207 756 882,00

 - за рахунок доходів бюджету 17 931 855,00 17 931 855,00 4 378 751,00 4 378 751,00 4 378 751,00 22 310 606,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста 207 573 229,00 207 573 229,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 211 654 980,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 191 034 825,00 191 034 825,00 191 034 825,00

 - за рахунок доходів бюджету 16 538 404,00 16 538 404,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 20 620 155,00

в тому числі:
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   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 495 228,00 15 495 228,00 15 495 228,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

1 043 176,00 1 043 176,00 4 081 751,00 4 081 751,00 4 081 751,00 5 124 927,00

     в тому числі:

 = проектування, монтаж, встановлення та 

обслуговування пожежної сигналізації в 

закладах охорони здоров’я 

500 000,00 500 000,00 500 000,00

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я 

451 330,00 451 330,00 451 330,00 451 330,00

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
3 630 421,00 3 630 421,00 3 630 421,00 3 630 421,00

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
543 176,00 543 176,00 543 176,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

18 115 508,00 18 115 508,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 18 412 508,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 16 722 057,00 16 722 057,00 16 722 057,00

 - за рахунок доходів бюджету 1 393 451,00 1 393 451,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 1 690 451,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 145 771,00 1 145 771,00 1 145 771,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

247 680,00 247 680,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00 544 680,00

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
297 000,00 297 000,00 297 000,00 297 000,00

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
247 680,00 247 680,00 247 680,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
50 556 310,00 50 556 310,00 50 556 310,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 46 086 258,00 46 086 258,00 46 086 258,00

 - за рахунок доходів бюджету 4 470 052,00 4 470 052,00 4 470 052,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 397 554,00 4 397 554,00 4 397 554,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

72 498,00 72 498,00 72 498,00

     в тому числі:

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
72 498,00 72 498,00 72 498,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 11 719 157,00 11 719 157,00 11 719 157,00
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з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 11 173 961,00 11 173 961,00 11 173 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 545 196,00 545 196,00 545 196,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 545 196,00 545 196,00 545 196,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню 4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету 4 905 300,00 4 905 300,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 6 362 800,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 905 300,00 4 905 300,00 4 905 300,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00 1 457 500,00

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00 1 425 000,00

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 10 313 700,00 10 313 700,00 10 313 700,00

2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
8 666 700,00 8 666 700,00 8 666 700,00

2146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 647 000,00 1 647 000,00 1 647 000,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я 18 267 191,00 18 267 191,00 172 537,00 172 537,00 18 439 728,00

2151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 3 701 406,00 3 701 406,00 172 537,00 172 537,00 3 873 943,00

з них:
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 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 3 619 399,00 3 619 399,00 3 619 399,00

 - за рахунок доходів бюджету 82 007,00 82 007,00 172 537,00 172 537,00 254 544,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики 1 968 241,00 1 968 241,00 1 968 241,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1 914 438,00 1 914 438,00 1 914 438,00

 - за рахунок доходів бюджету 53 803,00 53 803,00 53 803,00

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 53 803,00 53 803,00 53 803,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
1 733 165,00 1 733 165,00 172 537,00 172 537,00 1 905 702,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 1 704 961,00 1 704 961,00 1 704 961,00

 - за рахунок доходів бюджету 28 204,00 28 204,00 172 537,00 172 537,00 200 741,00

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 28 204,00 28 204,00 31 284,00 31 284,00 59 488,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 14 565 785,00 14 565 785,00 14 565 785,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" (співфінансування заходів з виконання спільного 

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету 10 565 785,00 10 565 785,00 10 565 785,00

в тому числі:

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг з 

первинної медичної допомоги
6 096 484,00 6 096 484,00 6 096 484,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

350 000,00 350 000,00 350 000,00

 - безкоштовне забезпечення жителів міста Вінниці, які 

мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, необхідними 

лікарськими засобами (імуноглобулінами) (зчеплена з Х-

хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з 

дефіцитом гормону росту); загальний варіабельний 

імунодефіцит)

490 525,00 490 525,00 490 525,00
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 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки
450 000,00 450 000,00 450 000,00

 - безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями міста 

Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм 

реабілітації

1 290 484,00 1 290 484,00 1 290 484,00

 - безкоштовне та пільгове забезпечення жителів міста 

Вінниці лікарськими засобами за рецептами лікарів у 

разі амбулаторного лікування окремих груп населення та 

за певними категоріями захворювань відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 

року №1303 

2 515 475,00 2 515 475,00 2 515 475,00

   = надання населенню міста Вінниці медичних послуг з 

вторинної спеціалізованої медичної допомоги
4 469 301,00 4 469 301,00 4 469 301,00

в тому числі:

  - безкоштовне забезпечення технічними засобами 

(кардіостимуляторами, стент-системами) та 

витратними матеріалами при наданні невідкладної 

спеціалізованої медичної допомоги ургентним хворим в 

комунальному некомерційному підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" (співфінансування заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей")

1 703 581,00 1 703 581,00 1 703 581,00

 - забезпечення медичного обладнання витратними 

матеріалами для надання медичних послуг хворим, які 

знаходяться у відділеннях анестезіології та реанімації, 

інтенсивної терапії

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

  - 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"

1 065 720,00 1 065 720,00 1 065 720,00

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
700 000,00 700 000,00 700 000,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 970 937 364,00 970 937 364,00 17 086 861,00 1 019 612,00 3 354 210,00 2 974 500,00 379 710,00 31 704,00 2 974 500,00 974 291 574,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
895 700 800,00 895 700 800,00 895 700 800,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету 1 716 200,00 1 716 200,00 1 716 200,00

 - за рахунок доходів бюджету 73 520 364,00 73 520 364,00 17 086 861,00 1 019 612,00 3 354 210,00 2 974 500,00 379 710,00 31 704,00 2 974 500,00 76 874 574,00
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3010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

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

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

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

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

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

3020 3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
445 500,00 445 500,00 445 500,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
445 500,00 445 500,00 445 500,00

3021 3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

42 000,00 42 000,00 42 000,00

3022 3022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

403 500,00 403 500,00 403 500,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

20 670 510,00 20 670 510,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 20 870 510,00

3031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
1 691 740,00 1 691 740,00 1 691 740,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 943 790,00 943 790,00 943 790,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів 604 800,00 604 800,00 604 800,00

 - компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей 

міста
143 150,00 143 150,00 143 150,00

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
18 978 770,00 18 978 770,00 18 978 770,00

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл 9 977 420,00 9 977 420,00 9 977 420,00

- компенсація за пільговий проїзд студентів 8 360 990,00 8 360 990,00 8 360 990,00

 - компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей 

міста
640 360,00 640 360,00 640 360,00
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3040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям
310 902 866,00 310 902 866,00 310 902 866,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
310 902 866,00 310 902 866,00 310 902 866,00

3041 3041 1040 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами 6 168 261,00 6 168 261,00 6 168 261,00

3042 3042 1040 Надання допомоги при усиновленні дитини 509 980,00 509 980,00 509 980,00

3043 3043 1040 Надання допомоги при народженні дитини 197 771 695,00 197 771 695,00 197 771 695,00

3044 3044 1040
Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи

піклування
8 730 688,00 8 730 688,00 8 730 688,00

3045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 44 962 903,00 44 962 903,00 44 962 903,00

3046 3046 1040 Надання тимчасової державної допомоги дітям 1 745 706,00 1 745 706,00 1 745 706,00

3047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 51 013 633,00 51 013 633,00 51 013 633,00

3050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
1 393 000,00 1 393 000,00 1 393 000,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 1 393 000,00 1 393 000,00 1 393 000,00

3080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

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

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

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

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

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

171 272 634,00 171 272 634,00 171 272 634,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
171 272 634,00 171 272 634,00 171 272 634,00

3081 3081 1010
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з

дитинства та дітям з інвалідністю
133 889 437,00 133 889 437,00 133 889 437,00

3082 3082 1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають

права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної

допомоги на догляд

24 064 393,00 24 064 393,00 24 064 393,00

3083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II

групи внаслідок психічного розладу
11 873 726,00 11 873 726,00 11 873 726,00

3084 3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права

на пенсійну виплату

1 217 043,00 1 217 043,00 1 217 043,00

3085 3085 1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,

а також за особою, яка досягла 80-річного віку

228 035,00 228 035,00 228 035,00

3090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни
137 200,00 137 200,00 137 200,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 137 200,00 137 200,00 137 200,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

13 816 470,00 13 816 470,00 10 686 515,00 149 530,00 355 068,00 355 068,00 31 704,00 14 171 538,00
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3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

13 816 470,00 13 816 470,00 10 686 515,00 149 530,00 355 068,00 355 068,00 31 704,00 14 171 538,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Активне дозвілля" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"
117 500,00 117 500,00 117 500,00

3110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 551 900,00 551 900,00 551 900,00

3112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
551 900,00 551 900,00 551 900,00

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 257 850,00 3 257 850,00 2 410 402,00 56 180,00 37 560,00 37 560,00 37 560,00 3 295 410,00

3121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
3 175 750,00 3 175 750,00 2 410 402,00 56 180,00 37 560,00 37 560,00 37 560,00 3 213 310,00

3123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї 82 100,00 82 100,00 82 100,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 5 643 571,00 5 643 571,00 2 449 202,00 565 250,00 1 126 072,00 1 101 430,00 24 642,00 1 101 430,00 6 769 643,00

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 5 051 081,00 5 051 081,00 2 449 202,00 565 250,00 1 126 072,00 1 101 430,00 24 642,00 1 101 430,00 6 177 153,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

"Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

304 900,00 304 900,00 695 100,00 695 100,00 695 100,00 1 000 000,00

3133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики 592 490,00 592 490,00 592 490,00

3140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3 656 430,00 3 656 430,00 3 656 430,00

3160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

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

потребують сторонньої допомоги

2 739 780,00 2 739 780,00 2 739 780,00

3170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 186 000,00 186 000,00 186 000,00

3171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на

транспортне обслуговування

186 000,00 186 000,00 186 000,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 186 000,00 186 000,00 186 000,00

3180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг

1 672 020,00 1 672 020,00 1 672 020,00

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп
1 334 800,00 1 334 800,00 1 334 800,00
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- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

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

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

327 900,00 327 900,00 327 900,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

9 320,00 9 320,00 9 320,00

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 2 633 870,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 2 917 775,00

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

2 633 870,00 2 633 870,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 2 917 775,00

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів 427 670,00 427 670,00 427 670,00

 - громадська організація "Вінницька рада осіб з інвалідністю та 

учасників бойових дій"
98 300,00 98 300,00 98 300,00

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці 52 210,00 52 210,00 52 210,00

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
1 577 330,00 1 577 330,00 1 577 330,00

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
17 830,00 17 830,00 17 830,00

 - Вінницька міська організація "Союз Чорнобиль України" 28 290,00 28 290,00 28 290,00

 - Вінницька міськрайонна "Асоціація жертв Чорнобиля" 16 600,00 16 600,00 16 600,00

 - Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій  молоді "Паросток"
246 730,00 246 730,00 283 905,00 283 905,00 283 905,00 530 635,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" 143 710,00 143 710,00 143 710,00

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю 25 200,00 25 200,00 25 200,00

3230 3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

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

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

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

3240 3240 Інші заклади та заходи 18 877 963,00 18 877 963,00 1 540 742,00 248 652,00 1 351 605,00 1 351 605,00 1 351 605,00 20 229 568,00

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
2 319 162,00 2 319 162,00 1 540 742,00 248 652,00 83 100,00 83 100,00 83 100,00 2 402 262,00

в тому числі:
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- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
2 319 162,00 2 319 162,00 1 540 742,00 248 652,00 83 100,00 83 100,00 83 100,00 2 402 262,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 16 558 801,00 16 558 801,00 1 268 505,00 1 268 505,00 1 268 505,00 17 827 306,00

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

245 470,00 245 470,00 245 470,00

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у

м.Вінниці на 2017-2020 роки

960 000,00 960 000,00 960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" 660 000,00 660 000,00 660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

300 000,00 300 000,00 300 000,00

 - поховання одиноких і невідомих громадян 36 941,00 36 941,00 36 941,00

- організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили

значний внесок у його розвиток
60 000,00 60 000,00 60 000,00

- надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста

Вінниці
8 446 640,00 8 446 640,00 8 446 640,00

 - надання допомоги на поховання 143 000,00 143 000,00 143 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

6 840,00 6 840,00 6 840,00

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці 32 500,00 32 500,00 32 500,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам

Почесних громадян міста Вінниці
108 220,00 108 220,00 108 220,00

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та

вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

473 625,00 473 625,00 473 625,00 473 625,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень

громадянам міста Вінниці з низьким рівнем доходів, які не мають

комунальних зручностей за місцем проживання

149 080,00 149 080,00 149 080,00

- 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)

3 513 400,00 3 513 400,00 3 513 400,00
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- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

50 000,00 50 000,00 50 000,00

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при

народженні трійні або більшої кількості дітей
94 300,00 94 300,00 94 300,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося

100 років і більше

321 860,00 321 860,00 321 860,00

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького 

складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

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

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

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

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та отримали травму,

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих

формувань

841 230,00 841 230,00 841 230,00

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

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

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань,

які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або

дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були

членами територіальної громади міста Вінниці

35 000,00 35 000,00 35 000,00
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- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам територіальної громади міста Вінниці, які є

особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у

порядку, визначеному законодавством України

794 880,00 794 880,00 794 880,00 794 880,00

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

253 640,00 253 640,00 253 640,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком

від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в

ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), на проїзд в міському

електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

39 800,00 39 800,00 39 800,00

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

159 140,00 159 140,00 159 140,00

- надання фінансової підтримки громадській організації

"Об’єднання переселенців "Спільна справа"
241 740,00 241 740,00 241 740,00

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для

забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які

погоджені рішенням виконавчого комітету міської ради від

11.01.2018 року №19

720 000,00 720 000,00 720 000,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

50 000,00 50 000,00 50 000,00

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
50 000,00 50 000,00 50 000,00
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4000 4000 Культура i мистецтво 43 345 086,00 43 345 086,00 16 909 127,00 2 458 100,00 8 938 239,00 8 071 439,00 840 906,00 242 478,00 100 187,00 8 097 333,00 52 283 325,00

4020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
3 259 930,00 3 259 930,00 3 259 930,00

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
3 259 930,00 3 259 930,00 3 259 930,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 12 389 630,00 12 389 630,00 7 793 330,00 1 500 900,00 2 460 280,00 2 338 280,00 117 106,00 9 103,00 4 000,00 2 343 174,00 14 849 910,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (поповнення бібліотечного фонду книгою М.Пащенка

"Легенди Вінниці")

358 100,00 358 100,00 197 980,00 197 980,00 197 980,00 556 080,00

- на реалізацію проекту "Шашково-шахматний клуб в Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м.Вінниці" (створення на базі бібліотеки-філії №7 клубу

за ітересами для читачів, які захоплюються грою в шашки та

шахмати)

137 000,00 137 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 200 000,00

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 1 309 966,00 1 309 966,00 878 566,00 104 100,00 43 000,00 43 000,00 30 000,00 1 352 966,00

4060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
6 487 510,00 6 487 510,00 4 373 670,00 693 600,00 3 672 610,00 3 115 610,00 536 000,00 188 375,00 51 187,00 3 136 610,00 10 160 120,00

4070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 766 970,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 913 119,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" 766 970,00 766 970,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 146 149,00 2 913 119,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 19 131 080,00 19 131 080,00 3 863 561,00 159 500,00 616 200,00 471 400,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 471 400,00 19 747 280,00

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
6 716 744,00 6 716 744,00 3 863 561,00 159 500,00 616 200,00 471 400,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 471 400,00 7 332 944,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія 741 100,00 741 100,00 541 100,00 15 600,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 766 100,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" 4 297 344,00 4 297 344,00 3 322 461,00 143 900,00 343 700,00 198 900,00 144 800,00 15 000,00 45 000,00 198 900,00 4 641 044,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" 1 678 300,00 1 678 300,00 247 500,00 247 500,00 247 500,00 1 925 800,00

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 12 414 336,00 12 414 336,00 12 414 336,00

в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва  м.Вінниці на 

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

11 881 536,00 11 881 536,00 11 881 536,00

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
532 800,00 532 800,00 532 800,00

     з них:
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 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

156 300,00 156 300,00 156 300,00

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
231 300,00 231 300,00 231 300,00

 =   проведення культурно-мистецьких заходів за участю 

національних спільнот міста
6 600,00 6 600,00 6 600,00

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва 89 600,00 89 600,00 89 600,00

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
49 000,00 49 000,00 49 000,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт 45 048 008,00 45 048 008,00 16 176 100,00 994 500,00 5 509 604,00 5 359 604,00 150 000,00 127 000,00 5 359 604,00 50 557 612,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 12 180 400,00 12 180 400,00 12 180 400,00

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
7 902 400,00 7 902 400,00 7 902 400,00

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
4 278 000,00 4 278 000,00 4 278 000,00

5020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед осіб з інвалідністю
232 300,00 232 300,00 232 300,00

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

спорту осіб з інвалідністю
232 300,00 232 300,00 232 300,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 26 967 600,00 26 967 600,00 15 703 400,00 985 300,00 5 232 104,00 5 082 104,00 150 000,00 127 000,00 5 082 104,00 32 199 704,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
26 967 600,00 26 967 600,00 15 703 400,00 985 300,00 5 232 104,00 5 082 104,00 150 000,00 127 000,00 5 082 104,00 32 199 704,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

5041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" 1 513 400,00 1 513 400,00 277 500,00 277 500,00 277 500,00 1 790 900,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 4 154 308,00 4 154 308,00 472 700,00 9 200,00 4 154 308,00

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

1 514 208,00 1 514 208,00 1 514 208,00

в тому числі:

 - проведення заходів 1 514 208,00 1 514 208,00 1 514 208,00

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
1 979 400,00 1 979 400,00 1 979 400,00

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

437 000,00 437 000,00 437 000,00
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- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
22 400,00 22 400,00 22 400,00

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій 1 520 000,00 1 520 000,00 1 520 000,00

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
950 000,00 950 000,00 950 000,00

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

400 000,00 400 000,00 400 000,00

= Відокремлений підрозділ (філія) громадської організації 

"Спортивна федерація незрячих України" у Вінницькій 

області для розвитку спорту серед незрячих у м. Вінниці

170 000,00 170 000,00 170 000,00

5063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії 660 700,00 660 700,00 472 700,00 9 200,00 660 700,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство 287 324 085,00 287 324 085,00 331 353 140,00 331 353 140,00 331 353 140,00 618 677 225,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
80 041 996,00 80 041 996,00 29 641 400,00 29 641 400,00 29 641 400,00 109 683 396,00

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

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

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

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

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

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
76 875 281,00 76 875 281,00 76 875 281,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" 76 875 281,00 76 875 281,00 76 875 281,00

6017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-

комунального господарства 
285 000,00 285 000,00 285 000,00

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    285 000,00 285 000,00 285 000,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00 152 613 000,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200 242 090,00 200 242 090,00 149 098 740,00 149 098 740,00 149 098 740,00 349 340 830,00

в тому числі:
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- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для дітей на

прибережному схилі озера по вул. Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку в районі

вул.Волошкової)

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з улаштуванням

фонтану в зоні відпочинку на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по

вул.Волошковій)

997 000,00 997 000,00 997 000,00 997 000,00

- на реалізацію проекту "Моя нова Можайка" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони благоустрою по 1 пров.

Київський (буд.№60-64))

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса Тяжилова"

- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт зеленої зони по вул.

Ватутіна) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку біля

озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул. Гладкова) 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

6080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 2 562,00 2 562,00 2 562,00

6084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

2 562,00 2 562,00 2 562,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 7 037 437,00 7 037 437,00 7 037 437,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків м.Вінниці на 2014-2019

роки"

1 408 100,00 1 408 100,00 1 408 100,00

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу
2 069 337,00 2 069 337,00 2 069 337,00

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
360 000,00 360 000,00 360 000,00

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами у м. Вінниці на період 2016 - 2020 рр."  

3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних

тварин (кішок) на території міста Вінниця" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

200 000,00 200 000,00 200 000,00

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 109 927,00 109 927,00 150 000,00 150 000,00 259 927,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою 109 927,00 109 927,00 150 000,00 150 000,00 259 927,00

 в тому числі:
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 - проведення інвентаризації земель 150 000,00 150 000,00 150 000,00

- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

23 927,00 23 927,00 23 927,00

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

86 000,00 86 000,00 86 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 789 000,00 2 789 000,00 714 539 886,00 470 241 486,00 2 798 400,00 711 741 486,00 717 328 886,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

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

 - за рахунок доходів міського бюджету 2 789 000,00 2 789 000,00 470 241 486,00 470 241 486,00 470 241 486,00 473 030 486,00

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 199 405 827,00 199 405 827,00 199 405 827,00 199 405 827,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні огородження

спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на

вулиці Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

огородження спортивного майданчика на вул.Волошковій в

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

197 400,00 197 400,00 197 400,00 197 400,00

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу та

волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

спортивного майданчика в районі будинку № 54 на вул.Москаленка

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

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення 421 370 255,00 177 071 855,00 2 798 400,00 418 571 855,00 421 370 255,00

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 109 530 000,00 109 530 000,00 109 530 000,00 109 530 000,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 295 434 134,00 51 135 734,00 2 798 400,00 292 635 734,00 295 434 134,00

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

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

в тому числі:             

 - за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

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

7325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
16 406 121,00 16 406 121,00 16 406 121,00 16 406 121,00
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7330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

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

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури 5 624 172,00 5 624 172,00 5 624 172,00 5 624 172,00

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

450 000,00 450 000,00 450 000,00 450 000,00

- 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

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

- реставраційні роботи пам'ятки історії національного значення

"Садиба письменника і громадського діяча М.М.Коцюбинського"

по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н)
1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

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

т.ч. проектні роботи)

2 074 172,00 2 074 172,00 2 074 172,00 2 074 172,00

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення

"Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м. Вінниці

(охоронний номер 28-М) з пристосуванням під потреби Вінницької

міської ради (в т.ч. проектні роботи)

600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
2 789 000,00 2 789 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 85 789 000,00

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Замостянській в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00 99 000,00

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Пирогова в м.Вінниці
99 000,00 99 000,00 99 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, проспектом Юності, вулицею Келецькою та

проспектом Космонавтів з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

800 000,00 800 000,00 800 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, вулицею Келецькою, проспектом

Космонавтів та вулицею 600-річчя з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000 

560 000,00 560 000,00 560 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної, Агатангела

Кримського з виготовленням топографо-геодезичної зйомки

місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

130 000,00 130 000,00 130 000,00
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- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

260 000,00 260 000,00 260 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000

213 000,00 213 000,00 213 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, військово-медичним клінічним центром

Центрального регіону та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо-геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

225 000,00 225 000,00 225 000,00

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної та Заболотного з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

403 000,00 403 000,00 403 000,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
218 103 299,00 218 103 299,00 4 160 350,00 4 160 350,00 4 160 350,00 222 263 649,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
43 971 900,00 43 971 900,00 43 971 900,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту 43 971 900,00 43 971 900,00 43 971 900,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

43 602 600,00 43 602 600,00 43 602 600,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
303 300,00 303 300,00 303 300,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на автобусних зупинках
66 000,00 66 000,00 66 000,00

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом 159 191 200,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 162 771 550,00

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту 159 191 200,00 159 191 200,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 162 771 550,00

в тому числі:

- проведення капітального ремонту трамвайних колій та

асфальтового покриття на прирейкових та міжколійних ділянках
3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00 3 580 350,00

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
158 448 600,00 158 448 600,00 158 448 600,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
609 600,00 609 600,00 609 600,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках 
133 000,00 133 000,00 133 000,00

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 14 940 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 15 520 199,00

 в тому числі:
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- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

14 940 199,00 14 940 199,00 580 000,00 580 000,00 580 000,00 15 520 199,00

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 1 000 000,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00 2 208 750,00 3 208 750,00

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики 1 000 000,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00 2 208 750,00 3 208 750,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
1 000 000,00 1 000 000,00 2 208 750,00 2 208 750,00 2 208 750,00 3 208 750,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 33 700 114,00 33 700 114,00 122 891 285,00 118 448 085,00 1 443 200,00 121 448 085,00 156 591 399,00

7610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 6 078 715,00 6 078 715,00 6 078 715,00

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки
1 078 715,00 1 078 715,00 1 078 715,00

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму 332 320,00 332 320,00 332 320,00

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 332 320,00 332 320,00 332 320,00

7650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи

права на неї
198 000,00 198 000,00 198 000,00 198 000,00

7660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на

земельних торгах та проведення таких торгів

49 800,00 49 800,00 49 800,00 49 800,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання 117 944 485,00 117 944 485,00 117 944 485,00 117 944 485,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
18 996 278,00 18 996 278,00 18 996 278,00 18 996 278,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
18 551 100,00 18 551 100,00 18 551 100,00 18 551 100,00

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна поліція" 304 414,00 304 414,00 304 414,00 304 414,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
8 425 000,00 8 425 000,00 8 425 000,00 8 425 000,00

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        11 496 624,00 11 496 624,00 11 496 624,00 11 496 624,00

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" 2 210 682,00 2 210 682,00 2 210 682,00 2 210 682,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
12 581 687,00 12 581 687,00 12 581 687,00 12 581 687,00

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00 18 000 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
5 075 000,00 5 075 000,00 5 075 000,00 5 075 000,00
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- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
22 303 700,00 22 303 700,00 22 303 700,00 22 303 700,00

7680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 403 113,00 403 113,00 403 113,00

7690 7690 Інша економічна діяльність 26 885 966,00 26 885 966,00 4 699 000,00 255 800,00 1 443 200,00 3 255 800,00 31 584 966,00

7691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

4 443 200,00 1 443 200,00 3 000 000,00 4 443 200,00

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" 4 443 200,00 1 443 200,00 3 000 000,00 4 443 200,00

7692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

11 018 610,00 11 018 610,00 11 018 610,00

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків" під державну гарантію

8 432 450,00 8 432 450,00 8 432 450,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 2 632 585,00 2 632 585,00 2 632 585,00

   = на погашення кредиту 5 799 865,00 5 799 865,00 5 799 865,00

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії 

від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м.Вінниці" під 

державну гарантію

2 586 160,00 2 586 160,00 2 586 160,00

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом 719 490,00 719 490,00 719 490,00

   = на погашення кредиту 1 866 670,00 1 866 670,00 1 866 670,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15 867 356,00 15 867 356,00 255 800,00 255 800,00 255 800,00 16 123 156,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу м.Вінниці та

рівня інвестиційної привабливості м.Вінниці 
84 000,00 84 000,00 84 000,00

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
8 388 836,00 8 388 836,00 255 800,00 255 800,00 255 800,00 8 644 636,00

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
5 226 340,00 5 226 340,00 5 226 340,00

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки
1 022 700,00 1 022 700,00 1 022 700,00

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного збору та

інших платежів)

188 000,00 188 000,00 188 000,00
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- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в

користуванні департаменту комунального господарства та

благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва

комплексу по знешкодженню побутових відходів

350 400,00 350 400,00 350 400,00

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По

оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

2 640,00 2 640,00 2 640,00

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
195 000,00 195 000,00 195 000,00

-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а

також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття

права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що

приймаються з державної у комунальну власність, проведення

незалежних (експертних) оцінок

396 000,00 396 000,00 396 000,00

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту

"Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії від вул.Квятека до

автовокзалу "Західний" в м.Вінниці"

1 440,00 1 440,00 1 440,00

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших

послуг відповідно до укладених договорів

12 000,00 12 000,00 12 000,00

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
3 721 045,00 3 721 045,00 3 721 045,00

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
328 300,00 328 300,00 328 300,00

 в тому числі:

- оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців

міста, відселених з будинків, непридатних для проживання в

результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

328 300,00 328 300,00 328 300,00

8120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах 3 392 745,00 3 392 745,00 3 392 745,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека 23 236 573,00 23 236 573,00 23 236 573,00

8230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки 23 236 573,00 23 236 573,00 23 236 573,00

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у місті Вінниці на 2014-2019 роки 

2 142 000,00 2 142 000,00 2 142 000,00

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Захисник Вінниці"
425 000,00 425 000,00 425 000,00
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 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції 

"Гепард - Антикримінал"

715 000,00 715 000,00 715 000,00

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Вінницька 

варта"

372 000,00 372 000,00 372 000,00

    = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
300 000,00 300 000,00 300 000,00

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку  "Спеціалізований загін сприяння поліції  

"Безпека Вінниці"

330 000,00 330 000,00 330 000,00

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" 21 094 573,00 21 094 573,00 21 094 573,00

8300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 1 076 000,00 1 076 000,00 1 076 000,00

8310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
676 000,00 676 000,00 676 000,00

8311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 676 000,00 676 000,00 676 000,00

8330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 400 000,00 400 000,00 400 000,00

8400 8400 Засоби масової інформації 20 447 490,00 20 447 490,00 1 637 832,00 1 637 832,00 1 637 832,00 22 085 322,00

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації 20 447 490,00 20 447 490,00 1 637 832,00 1 637 832,00 1 637 832,00 22 085 322,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
15 232 490,00 15 232 490,00 1 377 832,00 1 377 832,00 1 377 832,00 16 610 322,00

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" 5 215 000,00 5 215 000,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00 5 475 000,00

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу 10 182 755,00 10 182 755,00 10 182 755,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

10 182 755,00 10 182 755,00 10 182 755,00

8700 8700 0133 Резервний фонд 18 450 000,00 18 450 000,00

9100 9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 125 024 200,00 125 024 200,00 125 024 200,00

9110 9110 0180 Реверсна дотація 125 024 200,00 125 024 200,00 125 024 200,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

59 075,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 583 300,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 59 075,00 59 075,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 524 225,00 2 583 300,00

в тому числі:

- бюджету Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної

громади Вінницького району на виконання програм в рамках

виконання власних повноважень

479 550,00 479 550,00 479 550,00 479 550,00
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- бюджету Якушинецької сільської об'єднаної територіальної

громади Вінницького району на виконання програм в рамках

виконання власних повноважень

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

- селищному бюджету селища Cтрижавка Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
631 900,00 631 900,00 631 900,00 631 900,00

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень 
53 375,00 53 375,00 53 375,00

- сільському бюджету села Бохоники Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
802 950,00 802 950,00 802 950,00 802 950,00

- сільському бюджету села Вінницькі Хутори Вінницького району

на виконання програм в рамках виконання власних повноважень
505 350,00 505 350,00 505 350,00 505 350,00

- сільському бюджету села Стадниця Вінницького району на

виконання програм в рамках виконання власних повноважень
5 700,00 5 700,00 5 700,00

ВСЬОГО 3 549 026 276,00 3 530 576 276,00 1 016 910 892,00 124 465 518,00 1 310 150 420,00 989 884 963,00 74 822 175,00 20 169 043,00 3 542 680,00 1 235 328 245,00 4 859 176 696,00



             Додаток  9

до проекту рішення міської ради

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Назва виконавчого органу міської ради

21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих

бюджетів
Департамент фінансів міської ради

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

Адміністративна комісія при 

виконавчому комітеті Вінницької 

міської ради 

в тому числі:

в частині адміністративних штрафів за правопорушення у

сфері містобудівної діяльності

Департамент архітектурно-

будівельного контролю  міської ради 

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту
Департамент земельних ресурсів 

міської ради

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та

громадських формувань

Департамент адміністративних послуг 

міської ради

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Департамент адміністративних послуг 

міської ради

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх

обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних

осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата

за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою

державною реєстрацією

Департамент адміністративних послуг 

міської ради

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в

комунальній власності

Департамент комунального майна 

міської ради

24060300

Інші надходження, в частині надходжень плати за тимчасове 

користування місцями, що перебувають в комунальній

власності, для розташування рекламних засобів згідно

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р.

№2067 «Про затвердження Типових правил розміщення

зовнішньої реклами» 

Департамент архітектури та 

містобудування міської ради

Перелік виконавчих органів міської ради, на яких покладено контроль за справлянням 

надходжень до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2019 році



Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Назва виконавчого органу міської ради

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках 

державної та комунальної власності, які не надані у 

користування та не передані у власність, внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 

погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за 

неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок

Департамент самоврядного контролю 

міської ради

24110700
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим та міськими радами
Департамент фінансів міської ради

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 

надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла

Департамент економіки і інвестицій 

міської ради

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту

Департамент економіки і інвестицій 

міської ради

31030000
Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності

Департамент комунального майна 

міської ради

33010000 Кошти від продажу землі
Департамент земельних ресурсів 

міської ради

50110000
Цільові фонди, утворені органами місцевого 

самоврядування 

в тому числі:

- цільовий фонд "Соціально-економічний розвиток міста"
Департамент економіки і інвестицій 

міської ради

в тому числі:

* по надходженнях коштів за договорами про 

використання встановлених тимчасових конструкцій для 

господарських потреб (гаражів)

Департамент архітектури та 

містобудування міської ради, МКП 

"Архітектурно-будівельний сервіс"

*по надходженнях коштів від списання основних засобів, 

які належать до комунальної власності територіальної 

громади міста та передані на баланс підприємств-

постачальників житлово-комунальних послуг, 

електроенергії та газу безоплатно для експлуатації

Департамент міського господарства 

міської ради

 С.ЧорнолуцькийВ.о. керуючого справами виконкому



 

                 Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

від 06.12.2018 №2640 

 

Прогноз показників бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та 

фінансування на наступні два бюджетні періоди (2020-2021 роки) 

 

І. Загальна частина 

 

Прогноз бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового 

кодексів України, Стратегії розвитку «Вінниця-2020», програм, затверджених 

міською радою, та згідно бюджетних запитів головних розпорядників коштів. 

Прогноз бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки сформовано як дієвий механізм управління бюджетним 

процесом з метою встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями 

розвитку міста та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, 

забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики, 

досягнення економічної і соціальної ефективності політики місцевого розвитку, 

визначення довгострокових фінансових та інвестиційних програм, досягнення 

організаційної чіткості і ефективності виконання задач, поставлених перед 

територіальною громадою. 
 

Основними завданнями бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на середньострокову перспективу є: 

- концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних цілей та 

завдань, спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальної 

громади, передбачених Стратегією розвитку «Вінниця-2020» та визначених 

міською радою та її виконавчим комітетом; 

- створення умов для соціально - економічного розвитку Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади відповідно до європейських 

стандартів місцевого самоврядування; 

- зміцнення фінансово-економічної самостійності Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- врахування основних положень бюджетно-податкової політики, 

дотримання фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та 

раціональності бюджетного процесу; 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


 

- врахування основних результатів реалізації структурних реформ в 

Україні, зокрема, земельної, пенсійної, освітньої, охорони здоров’я; 

- активізація підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової 

економіки для підвищення податкоспроможності; 

- підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування шляхом 

встановлення взаємозв'язку бюджетних показників із стратегічними цілями 

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади та 

планування бюджету на середньострокову перспективу; 

 - забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та 

виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами; 

- підвищення результативності та ефективності управління бюджетними 

коштами шляхом застосування дієвих методів економії, здійснення оптимізації 

витрат бюджету; 

- забезпечення економного режиму використання енергоносіїв, в тому 

числі шляхом спрямування коштів бюджету на впровадження енергоефективних 

та енергозберігаючих проектів в бюджетній сфері; 

- подальше зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних закладів;  

- забезпечення подальшої реалізації заходів медичної реформи відповідно 

до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення»; 

- підвищення ефективності видатків розвитку шляхом спрямування 

коштів в першу чергу, на заходи невідкладного характеру, на реалізацію 

інвестиційних проектів з урахуванням результатів оцінки їх економічної 

ефективності. 
 

Прогноз ґрунтується на принципах збалансованості, обґрунтованості, 

ефективності та результативності бюджетної системи. 
 

Прогноз бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки розроблений з урахуванням  положень постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», розпоряджень 

Кабінету Міністрів України від 08.02.2017р. №142-р «Про схвалення Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», 

від 24.05.2017 р. №415-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки», 

від 03.04.2017 р. №275-р «Про затвердження середньострокового плану 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду  на 2017 

рік», основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 

2020-2021 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

11.07.2018 р. №546, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-



 

2021 роки, схвалених  розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

18.04.2018 р. №315-р, Стратегії збалансованого регіонального розвитку 

Вінницької області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням 

Вінницької обласної ради від 24.06.2015 р. №893, Стратегії розвитку «Вінниця-

2020» та програм, затверджених міською радою. 

Індикативні показники соціально-економічного розвитку передбачають: 

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, 

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки; 

- збільшення видатків бюджетних установ на оплату комунальних послуг 

та енергоносіїв з урахуванням прогнозу індексу цін виробників; 

- збільшення інших видатків з урахуванням прогнозу індексу споживчих 

цін. 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 та 2021 роки є основою для складення 

головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та 

формування показників проекту бюджету на 2020 рік. Формування проекту 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на відповідний 

бюджетний період на основі Прогнозу здійснюватиметься з урахуванням зміни 

прогнозу основних показників економічного і соціального розвитку об’єднаної 

територіальної громади, а також зміни законодавства з відповідним 

коригуванням дохідної та видаткової частин бюджету. 

Прогноз бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 

2020-2021 роки включає індикативні прогнозні показники бюджету за основними 

видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, та гарантованого боргу. 

 

 

2. Індикативні прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 і 2021 роки 

                                                                                                                                            

тис.грн. 
 

Найменування показника 2020 рік 2021 рік 

ДОХОДИ 4 817 375,944 4 850 970,589 

в тому числі:     

Власні і закріплені доходи 3 229 162,702 3 265 901,041 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 130 347,609 2 113 980,070 

Податок на прибуток підприємств 1 267,200  1 330,560 



 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

9,715 10,201 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення  

168,960 177,408 

Акцизний податок  126 720,000 133 056,000 

Місцеві податки 770 595,831 809 125,622 

в тому числі:     

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 
58 403,981 61 324,180 

Плата за землю 250 388,160 262 907,568 

Транспортний податок 2 003,338 2 103,504 

Туристичний збір 364,320 382,536 

Єдиний податок 459 436,032 482 407,834 

Екологічний податок 1 109,856  1165,349 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 

454,080 476,784 

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 
12 672,000 13 305,600 

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 

14,784 15,523 

Адміністративні штрафи та інші санкції 1 425,600  1 496,880 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 

792,000 831,600 

Плата за встановлення земельного сервітуту 844,800 887,040 

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва 

158,400 166,320 

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

1 636,800 1 718,640 

Плата за надання інших адміністративних послуг 39 072,000 41 025,600 

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
2 339,040 2 455,992 



 

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, 

пов'язаних з такою державною реєстрацією 

48,576 51,005 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 

12 672,000 13 305,600 

Державне мито 740,098 777,102 

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди 

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами  

2,640 2,772 

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та 

установ, щодо яких минув строк позовної 

давності 

80,256 84,269 

Інші надходження (21080500, 24060300) 2 031,744 2 133,331 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

26,400 27,720 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, які 

не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування 

збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 

тощо та за неодержання доходів у зв'язку з 

тимчасовим невикористанням земельних ділянок 

291,456 306,029 

Плата за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим та міськими радами 
3,200 3,200 

Відсотки за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів 

молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла 

0,982 1,031 

Надходження коштів пайової участі у розвитку 9 000,000 9 125,000 



 

інфраструктури населеного пункту 

Власні надходження бюджетних установ 75 281,277 79 828,624 

Надходження коштів від Державного фонду 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 
3,379 3,548 

Кошти від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності 
1 860,000 1 100,000 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної  Республіки Крим 

32 800,000 33 000,000 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади 

4 692,019 4 926,620 

Офіційні трансферти 1 588 213,242 1 585 069,548 

Субвенції з державного бюджету 599 044,196 547 152,775 

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
508 506,296 547 152,775 

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем 

охорони здоров’я для здійснення заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей» 

90 537,900  

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони 

здоров’я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

44 038,922 47 385,880 

Субвенції з місцевих бюджетів 945 130,124 990 530,893 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на оплату 

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної 

плати (утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій), управління 

багатоквартирним будинком, вивезення 

побутового сміття та рідких нечистот за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

434 825,741 456 567,028 

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг 

та житлових субсидій населенню на придбання 

твердого та рідкого пічного побутового палива і 

скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції 

470,448 493,970 



 

з державного бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

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

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату, та допомоги по догляду за особами з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю І групи, а також за особою, яка 

досягла 80-річного віку за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

506 590,130 530 021,573 

Субвенція з місцевого бюджету на виплату 

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та 

прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за 

дитиною", оплату послуг із здійснення патронату 

над дитиною та виплату соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім'ї патронатного 

вихователя за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

1 425,918 1 534,288 

Інші субвенції з місцевого бюджету 1 817,887 1 914,034 

      

ВИДАТКИ 4 888 898,680 4 745 576,782 

в тому числі:     

Державне управління 318 412,470 340 928,709 

Освіта 1 344 857,459 1 441 961,632 

Охорона здоров’я 51 791,626 55 103,750 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  1 025 931,889 1 075 974,348 

Культура і мистецтво 53 674,564 56 997,100 

Фізична культура і спорт 54 165,810 57 447,659 

Житлово-комунальне господарство 649 554,180 682 053,853 

Сільське, лісове, рибне господарство та 

мисливство 
274,483 288,207 

Будівництво та регіональний розвиток 743435,892 354 950,899 



 

Транспорт та транспортна інфраструктура, 

дорожнє господарство 
234 710,414 246 445,935 

Зв'язок, телекомунікації та інформатика 3 388,440 3 557,862 

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 

діяльністю 
170 878,308 178 173,812 

Захист населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру 
3 929,424 4 125,895 

Громадський порядок та безпека 24 537,821 25 764,712 

Охорона навколишнього природного середовища 1 136,256 1 193,069 

Засоби масової інформації 23 322,100 24 488,204 

Обслуговування боргу 29 400,864 32 823,178 

Резервний фонд 20 000,000 21 200,000 

Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 132 025,555 138 626,833 

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим 

бюджетам на здійснення програм та заходів за 

рахунок коштів  місцевих бюджетів 

3 471,125 3 471,125 

      

КРЕДИТУВАННЯ 43 421,382 47 772,631 

в тому числі:     

Надання кредиту  45,084 47,338 

Повернення кредиту -44,102 -46,307 

Виконання Автономною Республікою Крим чи 

територіальною громадою міста, об’єднаною 

територіальною громадою гарантійних 

зобов'язань за позичальників, що отримали 

кредити під місцеві гарантії 

43 420,400 47 771,600 

      

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 114 944,118 -57 621,176 

в тому числі:   

Одержано позик 158 160,000  

Погашено позик -43 215,882 -57 621,176 

 

3. Пріоритетні завдання, перелік заходів, які необхідно здійснити, та 

результати, яких планується досягти в рамках реалізації бюджетної 

політики 

 

3.1. Наповнення бюджету 
 

Прогноз міського бюджету на 2020-2021 роки розроблено з врахуванням 

положень Бюджетного та Податкового кодексів України, основних 

макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2021 



 

роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року 

№546, показників Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької 

області на період до 2020 року, яка затверджена рішенням Вінницької обласної 

ради від 24.06.2015 р. №893, та Стратегії розвитку «Вінниця-2020». 

Складовими частинами доходів міського бюджету є: 

 загальний фонд, який становить 89,9 відсотків від загального обсягу 

доходів бюджету та формується з: 

 власних і закріплених доходів, які складають близько 56,4 відсотків 

від обсягу загального фонду та основними доходними джерелами якого є: 

 податок на доходи фізичних осіб (59,5 відсотків від 

загального обсягу власних і закріплених доходів); 

 єдиний податок (16,1 відсотки); 

 плата за землю (10,0 відсотків); 

 акцизний податок (8,9 відсотків). 

 офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів – 43,6 

відсотків, 

 спеціальний фонд – 10,1 відсотки у загальному обсязі доходів 

бюджету, основними джерелами формування якого є доходи бюджету розвитку, 

які наповнюють спеціальний фонд на 16,9 відсотки. 

Основними факторами зростання надходжень до бюджету є: 

 збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції та відповідно 

фонду оплати праці;  

 підвищення розміру середньої заробітної плати працівників. 

Основними бюджетоутворюючими підприємства, які наповнюють 

бюджет за рахунок податку на доходи фізичних осіб та плати за землю є: 

 ПАТ «Володарка»; 

 ТОВ «Барлінек Інвест»; 

 ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»; 

 ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг»; 

 ПРАТ «Вінницький ОЖК»; 

 ТОВ «Аграна Фрут Україна». 

Зазначені підприємства забезпечують постійне нарощування обсягів 

виробництва, високий рівень його ефективності і своєчасну сплату податків до 

бюджету. 

Керуючись положеннями Податкового кодексу України Вінницька міська 

рада встановлює пільги по місцевих податках і зборах. 

Зокрема, пільги по сплаті земельного податку надаються з врахуванням 

статей 281-282 Податкового кодексу України, а також підприємствам, установам 

та організаціям, які: 



 

 забезпечують життєдіяльність міста Вінниці; 

 мають важливе соціально-економічне значення; 

 надають послуги в галузі житлово-комунального господарства; 

 надають послуги з охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, 

культури, освіти, в тому числі позашкільної; 

 забезпечують обороноздатність держави. 

Пільги по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

визначені Порядком про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, який затверджено рішенням міської ради від 29.01.2015 року 

№1984 (зі змінами). 

При оподаткуванні податком на нерухоме майно об’єктів житлової 

нерухомості встановлено пільгову ставку у розмірі 0 відсотка мінімальної 

заробітної плати за 1 кв.м загальної площі житлової нерухомості, для таких 

пільгових категорій: 

- особи, які належать до інвалідів війни відповідно до статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- особи, які належать до учасників бойових дій відповідно до статті 6 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- особи, на яких відповідно до статті 10 поширюється чинність Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною відповідно до 

статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Україною відповідно до 

статті 8 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні»; 

- члени сімей померлих осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною та /або мають особливі трудові заслуги перед Україною; 

- особи, які належать до постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС, віднесених до категорії 1 згідно пункту 1 частини першої статті 14 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»; 

- особи, які під час базового податкового періоду були учасниками 

Антитерористичної операції; 

- особи, яким протягом базового податкового періоду була призначена 

субсидія на оплату вартості житлово-комунальних послуг (незалежно від 

кількості місяців) та/або субсидія на придбання скрапленого газу, твердого або 

рідкого пічного побутового палива. Пільга надається на період на який було 

призначено субсидію. 



 

Крім того, встановлено пільгову ставку у розмірі 0 відсотка для 

оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості – господарських (присадибних) 

будівель, що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та 

дачних будинків, котеджів та знаходяться у власності фізичних осіб. 

Основними пріоритетними напрямками економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, які 

впливатимуть на залучення у 2020-2021 роках додаткових надходжень до 

бюджету залишаються: 

- збереження існуючих та створення нових виробництв, модернізація, 

реконструкція і технічне переозброєння підприємств, 

- активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестицій в 

економіку міста на основі впровадження системного підходу до розвитку 

інвестиційної політики, 

- запобігання впровадженню неефективних регулювань, що стримують 

або руйнують розвиток малого підприємництва, підвищення рівня захисту 

суб’єктів господарювання від незаконного втручання у їх діяльність та створення 

сприятливого клімату для його розвитку, 

- покращення інформаційного та консультаційного забезпечення суб’єктів 

господарювання, підвищення правової та економічної грамотності 

- підтримка малого та середнього бізнесу шляхом надання пільг по сплаті 

місцевих податків і зборів, враховуючи, що малий бізнес є важливим елементом 

економічного та соціального розвитку міста, оскільки може впливати на темпи 

економічного зростання та здатний вирішувати проблеми зайнятості шляхом 

створення робочих місць, 

- вжиття невідкладних заходів, направлених на повну ліквідацію недоїмки 

по податках і зборах до міського бюджету, в тому числі по податку на доходи 

фізичних осіб, платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки та єдиному податку, 

- збільшення надходжень до міського бюджету шляхом забезпечення 

ефективного управління майновими ресурсами, що належать територіальній 

громаді міста, 

-  подальше удосконалення діяльності виконавчих органів міської ради з 

організації та надання адміністративних послуг, за рахунок розширення переліку 

адміністративних послуг, що надаються, та запровадження ефективного 

механізму одержання послуг дистанційно через мережу Інтернет, 

- встановлення  контролю  за   питаннями легалізації заробітної плати та 

додержання суб'єктами господарювання мінімальних гарантій в оплаті праці, 

зокрема, забезпечення суб’єктами господарювання повноти та своєчасності 



 

виплати заробітної плати, офіційного відображення цих операцій в обліку та 

сплати до міського бюджету податку на доходи фізичних осіб; 

- залучення додаткових коштів до бюджету шляхом розміщення 

тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках в 

установах банків, визначених на конкурсних засадах відповідно до порядку, 

встановленого чинним законодавством; 

Таким чином, враховуючи вищевикладене, доходи міського бюджету 

сформовано: 

 на 2020 рік у загальному обсязі 4 817 375,944 тис.грн., в тому числі 

доходи загального фонду складуть 4 601 905,910 тис.грн., спеціального фонду – 

215 470,034 тис.грн.; 

 на 2021 рік у загальному обсязі 4 850 970,589 тис.грн., в тому числі 

доходи загального фонду складуть 4 721 626,725 тис.грн., спеціального фонду – 

129 343,864 тис.грн. 

 

 

3.2. Використання бюджетних коштів в основних сферах діяльності 
 
 

Прогноз видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2021 роки заплановано в межах прогнозних поступлень 

відповідних доходів. 

Видатки бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

визначені: 

- в 2020 році в обсязі 4 888 898,680 тис.грн., в тому числі загальний фонд-

3 523 951,527 тис.грн., спеціальний фонд – 1 364 947,153 тис.грн.; 

- в 2021 році в обсязі 4 745 576,782 тис.грн., в тому числі загальний фонд-

3 737 460,055 тис.грн., спеціальний фонд – 1 008 116,727 тис.грн. 
 

 

Державне управління 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Державне 

управління» на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з урахуванням прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 2021 роки, а 

саме: 

 на 2020 рік в обсязі 318 412,470 тис.грн. що на 8,2% більше показника 2019 

року; 

 на 2021 рік в обсязі 340 928,709 тис.грн. що на 7,1% більше показника 2020 

року. 



 

Прогнозний обсяг видатків загального фонду на утримання органів 

місцевого самоврядування визначено відповідно до бюджетних запитів головних 

розпорядників коштів, а саме: на 2020 рік в сумі 274 559,601 тис.грн., на 2021 рік 

– в сумі 294 553,779  тис.грн. 

У зазначених сумах бюджетних призначень враховані видатки на 

утримання існуючої чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів в 

кількості 776 осіб,  з урахуванням індексів споживчих цін. 

Видатки за рахунок власних надходжень органів місцевого 

самоврядування на 2020 рік заплановані в сумі 7 693,990 тис.грн., на 2021 рік – в 

сумі 8 255,382 тис.грн. 

Прийняття нового Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» у 2020, 2021 роках змінить систему оплати праці працівників 

органів місцевого самоврядування і вплине на обсяг фонду оплати праці. 

Крім того, прогнозні показники по галузі «Державне управління» на 2020 

та 2021 роки включають видатки на: 

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці 

на 2017-2021 роки; 

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів 

відділами державної виконавчої служби; 

- виконання заходів Програми «Нагородження відзнаками міського рівня, 

організація і проведення урочистих та інших заходів у м.Вінниці на 2017-2020 

роки»; 

- виготовлення соціальної реклами згідно з Програмою використання 

соціальної реклами для інформування громадськості та профілактики негативних 

явищ у суспільстві на 2017-2020 роки; 

- виконання заходів Програми надання фінансової підтримки громадським 

організаціям, громадським спілкам на реалізацію соціально-культурних проектів 

у м.Вінниці; 

- виконання Програми для забезпечення виконання рішень суду. 
 

Освіта 

Пріоритетом розвитку галузі «Освіта» є забезпечення доступності 

високоякісної освіти для всіх громадян Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади відповідно до європейських стандартів освітньої системи 

та формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку. 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади бюджету по видатках на фінансування галузі «Освіта» на 

2020-2021 роки визначені за структурою проекту міського бюджету на 2019 рік з 



 

урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

України на 2020 та 2021 роки. 

Визначені прогнозні показники забезпечать утримання 114 закладів 

освіти, а саме: 

-  55 дошкільних навчальних закладів;  

- 36 загальноосвітніх навчальних закладів з поступовим зростанням 

кількості класів; 

- 1 спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним 

відділенням; 

- 3 позашкільних заклади освіти; 

- 8 професійно-технічних навчальних закладів; 

- 1 міський методичний кабінет; 

- 5 шкіл естетичного виховання дітей; 

- 3 централізовані бухгалтерії освіти; 

Заклади освіти міста Вінниці та селища Десна фінансуються за рахунок 

коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Кошти освітньої субвенції з 

державного бюджету спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів на здобуття 

повної загальної середньої освіти в професійно-технічних навчальних закладах 

державної та комунальної власності. За рахунок коштів бюджету утримуються 

всі заклади освіти, а саме: 

- дошкільні навчальні заклади; 

- загальноосвітні навчальні заклади (крім видатків на заробітну плату 

педагогічних працівників); 

- спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним 

відділенням (крім видатків на заробітну плату педагогічних 

працівників); 

- позашкільні заклади освіти; 

- професійно-технічні навчальні заклади (крім видатків на заробітну 

плату педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної 

загальної середньої освіти); 

- міський методичний кабінет; 

- школи естетичного виховання; 

-  централізовані бухгалтерії освіти.  

 

Прогнозні показники на 2020 рік по галузі «Освіта» визначені в обсязі 

1 344 857,459 тис.грн., що на 8,8 % більше показника 2019 року, в тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 1 078 761,008 тис.грн.; 

- енергоносії – 122 587,803 тис.грн.; 



 

- інші видатки – 143 508,648 тис.грн., в складі яких передбачені видатки 

на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

проведення капітального ремонту закладів (за рахунок спеціального 

фонду (бюджету розвитку) в сумі 14 440,670 тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень установ освіти в загальному 

обсязі прогнозних показників по галузі «Освіта» складають – 65 904,217 тис.грн.   

Прогнозні показники на 2021 рік визначені в обсязі 1 441 961,632 тис.грн., 

що на 7,2 % більше показників 2020 року, в тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 1 160 746,847 тис.грн.; 

- енергоносії – 130 530,713 тис.грн.; 

- інші видатки – 150 684,072 тис.грн., в складі яких передбачені видатки 

на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та 

проведення капітального ремонту закладів (за рахунок спеціального 

фонду (бюджету розвитку) в сумі 15 120,703 тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень установ освіти в загальному 

обсязі прогнозних показників по галузі «Освіта» складають – 69 786,170 тис.грн.   
 

Охорона здоров’я 

Головним пріоритетом розвитку галузі «Охорона здоров’я» є зміцнення 

здоров’я населення, організація і забезпечення своєчасного, якісного і 

доступного медичного обслуговування. 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Охорона здоров’я» 

на 2020-2021 роки визначені за структурою бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з урахуванням прогнозних 

показників економічного та соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки та 

реформи фінансування системи охорони здоров’я.  

Враховуючи, що до 2020 року всі заклади усіх рівнів надання медичної 

допомоги перейдуть на нову систему фінансування шляхом укладання договорів 

з Національною службою здоров’я України, в 2020-2021 роках кошти бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади планується направити на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, розвиток і підтримку закладів 

охорони здоров’я та частково - на оплату видатків на надання медичної допомоги 

населенню, а саме: на придбання медикаментів, дитячого харчування, лікарських 

засобів за пільговими рецептами лікарів та інші видатки.  

Прогнозні показники на 2020 рік по галузі «Охорона здоров’я» визначені 

в обсязі 51 791,626 тис.грн, в тому числі на: 

- оплату енергоносіїв – 28 922,533 тис.грн.; 

- надання медичних послуг населенню – 11 157,469 тис.грн.; 



 

- інші видатки – 11 711,624 тис.грн., в складі яких передбачені видатки на 

покращення матеріально-технічної бази закладів, що включає 

придбання обладнання та проведення капітального ремонту їх 

приміщень (за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 

6 163,081тис.грн.). 

Прогнозні показники на 2021 рік по галузі «Охорона здоров’я» визначені 

в обсязі 55 103,750 тис.грн., що на 6,4% більше показника 2020 року, в тому 

числі на: 

- оплату енергоносіїв – 30 988,210 тис.грн.; 

- надання медичних послуг населенню – 11 715,342 тис.грн.; 

- інші видатки – 12 400,198 тис.грн., в складі яких передбачені видатки на 

покращення матеріально-технічної бази закладів, що включає 

придбання обладнання та проведення капітального ремонту їх 

приміщень (за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 

6 471,235тис.грн.). 
 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

Проект бюджету на 2020-2021 роки по галузі «Соціальний захист та 

соціальне забезпечення» передбачає збільшення видатків на 2020 рік на 5,3 %, на 

2021 рік – 4,9 %.  

Прогнозні показники по галузі «Соціальний захист та соціальне 

забезпечення» заплановані в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2021 роки на виконання завдань щодо реалізації заходів: 

 державних та регіональних програм спрямованих на соціальний 

захист населення, 

 Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики у 

м.Вінниці на 2015-2020 роки» (зі змінами) щодо надання муніципальних пільг, 

допомог та компенсацій мешканцям міста, надання соціальних послуг 

громадянам похилого віку та повнолітнім громадянам з інвалідністю, здійснення 

соціальної роботи з вразливими категоріями населення, 

 Програми «Місто молодих» на 2016-2020 роки (зі змінами) щодо 

проведення молодіжних заходів, забезпечення функціонування клубів підлітків 

за місцем проживання та центру соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія», 

 Програми соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у м.Вінниці на 2017-2020 роки, в частині організації та проведення 

заходів для сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 



 

 Програми «Вінниця – місто, дружнє до дітей» на період 2015-2020 

років» (зі змінами) в частині оздоровлення та відпочинку дітей, 

 Програми сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню 

учасників антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-2020 роки (зі змінами) 

в частині надання фінансової підтримки громадським організаціям для 

забезпечення соціалізації і реабілітації учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей;  

 Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства м.Вінниці на 2019-2024 рр. в частині організації та проведення 

похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у його розвиток. 

Прогнозні показники на 2020 рік заплановані на загальну суму                                  

1 025 931,889 тис.грн., що на 51 640,315 тис.грн. або 5,3% більше, ніж у проекті 

2019 року, в тому числі на: 

 видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету 943 312,237 

тис.грн., що на 5,3% більше, ніж у проекті 2019 року; 

 видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету 1 817,887 

тис.грн., що на 5,9 % більше, ніж у проекті 2019 року; 

 видатки за рахунок доходів міського бюджету 80 801,765 тис.грн., що 

на 5,1 % більше, ніж у проекті 2019 року. 

За рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

планується утримувати 4 установи із штатною чисельністю 217,5 штатних 

одиниць. 

Видатки на надання допомог, пільг, субсидій незахищеним верствам 

населення заплановані на 2020 рік на рівні очікуваного контингенту пільговиків, 

одержувачів допомог, компенсацій, визначеного розміру прожиткового 

мінімуму, тарифів на енергоносії та комунальні послуги з урахуванням прогнозу 

індексу споживчих цін.  
 

Прогнозні  показники на 2021 рік заплановані на загальну суму                           

1 075 974,348 тис.грн., що на 50 042,459 тис.грн. або 4,9% більше, ніж у проекті 

2020 року, в тому числі на: 

 видатки за рахунок субвенцій з державного бюджету 

988 616,860тис.грн., що на 4,8 % більше, ніж у проекті 2020 року; 

 видатки за рахунок субвенцій з обласного бюджету 1 914,033 

тис.грн., що на 5,3 % більше, ніж у проекті 2020 року; 

 видатки за рахунок доходів міського бюджету 85 443,455 тис.грн., що 

на 5,7 % більше, ніж у проекті 2020 року. 



 

За рахунок коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади 

планується утримувати 4 установи із штатною чисельністю 217,5 штатних 

одиниць. 

Видатки на надання допомог, пільг, субсидій незахищеним верствам 

населення заплановані на 2021 рік на рівні очікуваного контингенту пільговиків, 

одержувачів допомог, компенсацій, визначеного розміру прожиткового 

мінімуму, тарифів на енергоносії та комунальні послуги з урахуванням прогнозу 

індексу споживчих цін.  

Культура і мистецтво 

Головними пріоритетами галузі є збереження та розвиток якісної 

культурної інфраструктури, запровадження механізмів менеджменту культури, 

формування цілісного інформаційного-культурного середовища, підтримка 

інноваційних проектів, культурно-мистецьких заходів, створення умов для 

реалізації творчої активності мешканців Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади.   

Прогнозні показники бюджету по видатках на фінансування галузі 

«Культура і мистецтво» на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з урахуванням 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 

2021 роки. 

Визначені прогнозні показники забезпечать утримання 6 бюджетних 

установ культури:  

- централізованої бібліотечної системи; 

- музею М.М.Коцюбинського; 

- міського Палацу мистецтв;  

- міського клубу; 

- централізованої бухгалтерії департаменту культури;  

- закладу культури «Центр концертних та фестивальних програм» та 

надання фінансової підтримки 3 комунальним підприємствам:  

- ЗК «Академічний міський камерний хор «Вінниця»; 

- МКП «Кінотеатр «Родина»; 

- КП «Центру історії Вінниці» 

 

Прогнозні показники на 2020 рік по галузі «Культура і мистецтво» 

визначені в обсязі 53 674,564 тис.грн., що на 2,7 %  більше показника 2019 року, 

в тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 22 568,290 тис. грн.; 

- енергоносії –  2 663,213 тис.грн.  



 

- інші видатки – 28 443,061 тис.грн. в складі яких передбачені  видатки на 

покращення матеріально-технічної бази закладів культури, що включає 

придбання обладнання, поповнення бібліотечних фондів та проведення 

капітального ремонту їх приміщень (за рахунок спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 8 247,844 тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень установ культури в загальному 

обсязі прогнозних показників по галузі «Культура і мистецтво» складають – 

930,877 тис.грн.   

Прогнозні показники на 2021 рік визначені в обсязі 56 997,100 тис.грн., 

що на 6,2 % більше показників 2020 року, в тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 24 283,480 тис.грн.; 

- енергоносії – 2 835,808 тис.грн.;  

- інші видатки – 29 877,812 тис.грн., в складі яких передбачені видатки на 

покращення матеріально-технічної бази закладів культури, що включає 

придбання обладнання, поповнення бібліотечних фондів та проведення 

капітального ремонту їх приміщень (за рахунок спеціального фонду 

(бюджету розвитку) в сумі 8 660,236 тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень установ культури в загальному 

обсязі прогнозних показників по галузі «Культура і мистецтво» складають – 

990,033 тис.грн.   

Фізична культура і спорт 

Головними пріоритетами галузі є всебічне фізичне виховання та 

створення здорової нації. Головна мета – формування у населення Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади активної соціальної орієнтації на 

здоровий спосіб життя, спортивно-масова робота з населенням.  

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Фізична культура і 

спорт» на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік з урахуванням прогнозних 

показників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 2021 роки. 

Визначені прогнозні показники забезпечать утримання 7 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл та централізованої бухгалтерії комітету по фізичній 

культурі і спорту та надання фінансової підтримки КП «Центральний міський 

стадіон».  

Прогнозні показники на 2020 рік по галузі «Фізична культура і спорт» 

визначені в обсязі 54 165,810 тис.грн., що на 7,1 % більше показника 2019 року, в 

тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 21 589,980 тис.грн.; 

- енергоносії – 1 074,179 тис.грн.; 



 

- інші видатки – 31 501,651 тис.грн., в складі яких передбачені видатки на 

покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, що включає придбання обладнання та проведення капітального 

ремонту їх приміщень (за рахунок спеціального фонду (бюджету 

розвитку) в сумі 5 659,742  тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл в загальному обсязі прогнозних показників по галузі «Фізична культура і 

спорт» складають 161,460 тис.грн.   
 

Прогнозні показники на 2021 рік складають 57 447,659 тис.грн., що 

більше на 6,1 % показників 2020 року, в тому числі на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 23 230,820 тис.грн.; 

- енергоносії – 1 138,420 тис.грн.; 

- інші видатки – 33 078,419 тис.грн., в складі яких передбачені  

видатки на покращення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл, що включає придбання обладнання та проведення капітального ремонту їх 

приміщень (за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 5 942,729 

тис.грн. 

Видатки за рахунок власних надходжень дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл в загальному обсязі прогнозних показників по галузі «Фізична культура і 

спорт» складають 171,219 тис.грн.   
 

Житлово-комунальне господарство 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади  по видатках на фінансування галузі «Житлово-

комунальне господарство» на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою 

проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  на 2019 

рік, на виконання заходів «Програми реформування, розвитку та утримання 

житлово-комунального господарства м.Вінниці» та Програми «Розвиток 

самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та підтримка розвитку 

об‘єднань співвласників багатоквартирних будинків м.Вінниці»  з урахуванням 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 

2021 роки, зокрема індексу споживчих цін на 2020 рік - 105,6 відсотка та на 2021 

рік – 105,0 відсотка.   

Прогнозні показники на 2020 рік складають 649554,180 тис.грн. та на 2021 

рік – 682053,853 тис.грн. 
 

Будівництво та регіональний розвиток 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Будівництво та 



 

регіональний розвиток» на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою проекту 

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

виконання заходів наступних програм міської ради: 

- Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- Програми розроблення містобудівної та іншої документації 

загальноміського перспективного значення; 

- Програми реставрації об’єктів культурної спадщини та території 

м.Вінниці. 

Прогнозні показники по галузі «Будівництво та регіональний розвиток» 

складають: 

= на  2020  рік  -  743 435,892 тис.грн.,  з  них: по  спеціальному   фонду  -      

740 490,708 тис.грн.,  в  тому  числі  за  рахунок  доходів   бюджету   розвитку  -  

43 401,523 тис.грн., субвенції з державного бюджету на реформування 

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» - 90 537,9 тис.грн., отримання 

запозичення до бюджету розвитку - 158 160,0 тис.грн., коштів, що передаються  

із загального фонду бюджету до бюджету розвитку - 448 391,285 тис.грн. 

= на 2021 рік – 354 950,899 тис.грн., з них по спеціальному фонду  351 

858,456 тис.грн., в тому числі за рахунок доходів бюджету розвитку 42 953,440 

тис.грн., коштів,  що  передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку -   308 905,016 тис.грн. 

Транспорт 

Прогнозні показники видатків на фінансування галузі «Транспорт» в 

2020- 2021 роках забезпечуватимуть безперебійну роботу міського 

пасажирського транспорту в звичайному режимі руху, якісні транспортні 

послуги та безпеку перевезення пасажирів. Видатки визначені з урахуванням 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020-

2021 роки, зокрема індексу споживчих цін на 2020 рік – 105,6 % та на 2021 рік –

105,0 %. 

У зв’язку з тим, що комунальне підприємство «Вінницька транспортна 

компанія» є основним перевізником в місті та забезпечує більше 90 відсотків всіх 

пасажирських перевезень громадським автомобільним транспортом та 

електротранспортом, відповідно до заходів Комплексної Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту, видатки бюджету в 2020-2021 роках по 

галузі «Транспорт» будуть направлені КП «Вінницька транспортна компанія» на: 



 

- оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським 

електричним транспортом; 

- фінансову підтримку – дотацію на покриття збитків від надання 

послуг пасажирським автомобільним транспортом; 

- страхування автобусів та тролейбусів, які придбані за рахунок коштів, 

залучених під державні гарантії, 

             -    проведення капітального ремонту  трамвайних колій та асфальтового   

                  покриття на прирейкових та міжколійних ділянках. 

             В 2020-2021 роках заплановано за рахунок коштів бюджету  проводити 

заміну пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху на зупинках 

міського пасажирського транспорту  загального користування.   

Прогнозні показники видатків на фінансування галузі в 2020-2021 роках 

забезпечуватимуть надання фінансової підтримки КП «Вінницякартсервіс» на 

реалізацію проекту «Впровадження автоматизованої системи збору плати за 

проїзд в громадському транспорті м.Вінниця». 

Зв‘язок, телекомунікації та інформатика 

Прогнозні показники видатків на фінансування галузі «Зв’язок, 

телекомунікації та інформатика» в 2020-2021 роках забезпечуватимуть 

виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки та 

складають у 2020 році – 3 388,440 тис.грн., у 2021 році – 3 557,862 тис.грн. 
 

Інші програми та заходи, пов‘язані з економічною діяльністю 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади по видатках, пов’язаних з економічною діяльністю на 

2020 рік складають 170 878,308 тис. грн., на 2021 рік – 178 173,812 тис.грн. і 

розроблені за структурою проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік на виконання заходів наступних програм 

міської ради: 

- Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього 

підприємництва м.Вінниці; 

- Програми розвитку туризму в м.Вінниці; 

- Програми сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю; 

- Програми "На варті міського порядку"; 

- Програми інноваційного розвитку муніципального управління; 

- Програми розвитку та утримання житлово-комунального 

господарства;  

- Комплексної програми розвитку міського пасажирського транспорту; 



 

- Програми розроблення містобудівної та іншої документації 

загальноміського перспективного значення. 
 

Видатки на обслуговування боргових зобов'язань по кредитах, залучених 

на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку м.Вінниці під державні 

гарантії, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 17.07.2013 року 

№733 та  від 17.07.2013 року № 596 в 2020 – 2021 роках заплановані відповідно 

до графіків погашення отриманих кредитів на: 

тис.грн. 

№, 

з/п 
Найменування  2020 рік 2021 рік 

1 Обслуговування боргових зобов'язань по 

кредиту, залученому для реалізації проекту 

"Будівництво вул. Келецької та трамвайної лінії 

від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в 

м.Вінниці" під державну гарантію  

2 399,620   2 212,090 

 - на сплату відсотків за користування 

кредитом 
532,950 345,420 

 - на погашення кредиту 1 866,670 1 866,670 

2 Обслуговування боргових зобов'язань по 

кредиту, залученому для реалізації проекту "По 

оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків" під державну гарантію 

7 852,940 7 270,085 

 - на сплату відсотків за користування 

кредитом 
2 053,075 1 470,220 

 - на погашення кредиту 5 799,865 5 799,865 

 

 

Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру 

Прогнозні показники видатків на фінансування галузі «Захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» в 

2020-2021 роках розроблено за структурою проекту бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік на виконання заходів наступних програм 

міської ради: 

- Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади; 

- Програми забезпечення охорони та рятування життя людей на 

водних об’єктах м.Вінниці. 

Прогнозні показники на 2020 рік складають 3 929,424 тис.грн. та на 2021 

рік – 4 125,895 тис.грн. 



 

Громадський порядок та безпека 

Прогнозні показники бюджету Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади по видатках на забезпечення громадського порядку та 

безпеки на 2020 та 2021 роки розроблено за структурою бюджету на 2019 рік з 

урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

України на 2020 та 2021 роки. 

Прогнозні показники по галузі «Громадський порядок та безпека» на 2020 

рік складають 24 537,821 тис.грн. та на 2021 рік - 25 764,712 тис.грн. 
 

Охорона  навколишнього природного середовища 

Прогнозні показники видатків на фінансування галузі «Охорона 

навколишнього природного середовища» в 2020 складають 1 136,256 тис. грн., у 

2021 році - 1 193,069 тис. грн. і забезпечать виконання заходів Програми охорони 

навколишнього природного середовища м.Вінниці. 

Засоби масової інформації 

Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальним підприємствам 

галузі «Засоби масової інформації» на 2020-2021 роки обраховано з урахуванням 

вимог Закону України «Про реформування державних і комунальних засобів 

масової інформації», на виконання заходів «Програми висвітлення  діяльності 

Вінницької міської ради, її виконавчих органів, фінансової підтримки (дотації)  

комунальним підприємствам засобів масової інформації у 2017-2020 рр»., 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020 та 

2021 роки та  індексу споживчих цін на 2020 рік - 105,6 відсотка та на 2021 рік – 

105,0 відсотків. 

 Прогнозні показники на 2020 рік складають 23322,1 тис. грн. та на 2021 

рік – 24488,204 тис.грн. 

Обслуговування боргу 

З метою обслуговування запозичення до бюджету розвитку спеціального 

фонду  бюджету, яке  Вінницька  міська  рада  планує здійснити  в  2019-2020  

роках в сумі 244 980,0 тис.грн. для проведення робіт по реконструкції 

(термомодернізації) закладів соціально-культурної сфери, в бюджеті Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади передбачено кошти: 

- в 2020 році – в сумі 29 400,864 тис.грн. 

- в 2021 році - в сумі 32 823,178 тис.грн. 
 

Резервний фонд 

Згідно з статтею 24 Бюджетного кодексу України в прогнозі бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки 



 

передбачено утворення резервного фонду  бюджету для  здійснення  протягом  

року непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли 

бути передбачені при складанні проекту бюджету: 

- в 2020 році – в сумі 20 000,0 тис.грн. 

- в 2021 році - в сумі 21 200,0 тис.грн. 
 

Реверсна  дотація  

 Відповідно до ст. 96, 99 Бюджетного кодексу України в прогнозі 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2021 

роки  територіальної  громади  передбачена  реверсна  дотація, яка передається 

до державного бюджету: 

- в 2020 році – в сумі 132 025,555 тис.грн. 

- в 2021 році - в сумі 138 626,833 тис.грн. 
 

3.3. Фінансування бюджету 

Бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2020-

2021 роках балансується наступним чином: 

Профіцит загального фонду бюджету в 2020 році в сумі 

1 077 954,383тис.грн., в 2021 році в сумі 984 166,670 тис.грн. направляється на 

капітальні видатки бюджету розвитку та погашення запозичення шляхом 

передачі коштів з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального 

фонду. 

Дефіцит спеціального фонду, а саме бюджету розвитку: 

- в 2020 році в сумі 1 192 898,501 тис.грн. покривається за рахунок   

одержання запозичення до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання договорів позики (кредитних 

договорів) з фінансовою установою в сумі 158 160,0 тис.грн. та передачі коштів 

із загального фонду в сумі 1 077 954,383 тис.грн., які направляються на 

погашення даного запозичення в сумі   43 215,882 тис.грн. та на витрати 

бюджету розвитку в сумі 1 034 738,501 тис.грн.; 

- в 2021 році в сумі 926 545,494 тис.грн. покривається за рахунок коштів, 

які передаються із загального фонду в сумі 984 166,670 тис.грн., з яких     

57 621,176 тис.грн. направляються на погашення запозичення та                                   

926 545,494тис.грн. - на витрати бюджету розвитку. 
  

3.4. Кредитування бюджету 

В 2020–2021 роках відповідно до Порядку надання пільгового 

довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою 



 

Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 р. №584, та на виконання заходів 

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади за рахунок повернення пільгових довгострокових 

кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла, пені, та відсотків за 

користування ними визначено обсяг надання пільгового довгострокового 

кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла на 2020 р. – 45,084 тис.грн, на  2021 р. – 

47,338 тис.грн.            

Вінницька міська рада виступає гарантом виконання боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання – комунальних підприємств міста, які здійснюють 

реалізацію двох інвестиційних проектів за рахунок кредитних коштів 

міжнародних фінансових організацій. 
 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в 2014-2015 роках залучено кредит 

від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО на реалізацію 

інвестиційного проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону 

по вул.Київській-Талаліхіна від котельні по вул.П.Комуни, 18 м.Вінниці» в 

загальній сумі 219 954, 91 євро терміном на 7 років, з відсотковою ставкою за 

користування залученими коштами: 6 % річних (фіксована ставка). 

З 2017 року  КП «Вінницякартсервіс» розпочало реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському 

транспорті в м. Вінниця» за рахунок кредиту Європейському банку 

реконструкції і розвитку в сумі 8000,0 тис. євро  терміном на 13 років.   
 

З метою виконання Вінницькою міською радою гарантійних зобов’язань 

за позичальників, а саме за комунальні підприємства, які на реалізацію 

інвестиційних проектів отримали кредити в міжнародних фінансових 

організаціях, в прогнозі бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2021 роки відповідно до графіків погашення кредитів  на 2020 

рік заплановано 43 420,4 тис.грн., на 2021 рік – 47 771,6 тис.грн.  
 

 

4. Міжбюджетні відносини 

Враховуючи рівень надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 

мешканця в м.Вінниці порівняно з середнім по Україні, в складі видатків 

загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади відповідно до ст.96, 99 Бюджетного кодексу України передбачена 

реверсна дотація, яка передається до державного бюджету, в 2020 р. в сумі 

132 025, 555тис.грн., в 2021 р. в сумі 138 626,833 тис.грн. 



 

Прогнозними показниками по видатках на 2020 рік та 2021 рік 

передбачено передачу з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади субвенцій бюджету Стрижавської селищної ради, бюджетам 

Агрономічної, Бохоницької, Вінницько-Хутірської, Стадницької сільських рад та 

бюджетам Лука-Мелешківської і Якушинецької сільських об’єднаних 

територіальних громад Вінницького району по 3 471,125 тис.грн. щороку. 

Субвенції передаються на виконання зобов’язань, згідно з укладеними в 

2013 році угодами щодо відшкодування сільським бюджетам втрат від 

недоотримання плати за землю (з коефіцієнтом 1,5) в зв’язку з передачею 

частини територій цих сіл та селища в межі м.Вінниці згідно з Постановою 

Верховної Ради України від 13.05.2015 року №401-VIII «Про зміну і 

встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області». 
 

Прогноз показників міського бюджету на 2020-2021 роки за основними 

видами доходів, видатків, кредитування та фінансування додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(грн.)

ДОХОДИ
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 130 347 609,00 2 130 347 609,00 2 113 980 070,00 2 113 980 070,00

з них:

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

податку у вигляді заробітної плати
1 911 527 355,00 1 911 527 355,00 1 884 218 803,00 1 884 218 803,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

153 964 800,00 153 964 800,00 161 663 040,00 161 663 040,00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата
32 018 659,00 32 018 659,00 33 619 592,00 33 619 592,00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування
32 836 795,00 32 836 795,00 34 478 635,00 34 478 635,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 1 267 200,00 1 267 200,00 1 330 560,00 1 330 560,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 9 715,00 9 715,00 10 201,00 10 201,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування)

9 715,00 9 715,00 10 201,00 10 201,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 168 960,00 168 960,00 177 408,00 177 408,00

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення 
168 960,00 168 960,00 177 408,00 177 408,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів
126 720 000,00 126 720 000,00 133 056 000,00 133 056 000,00

18010000 Податок на майно 310 795 478,00 310 795 478,00 326 335 252,00 326 335 252,00

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
460 416,00 460 416,00 483 437,00 483 437,00

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,

які є власниками об'єктів житлової нерухомості
9 538 077,00 9 538 077,00 10 014 981,00 10 014 981,00

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

які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
8 167 421,00 8 167 421,00 8 575 792,00 8 575 792,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
40 238 067,00 40 238 067,00 42 249 970,00 42 249 970,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 107 162 880,00 107 162 880,00 112 521 024,00 112 521 024,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 112 495 680,00 112 495 680,00 118 120 464,00 118 120 464,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 9 155 520,00 9 155 520,00 9 613 296,00 9 613 296,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 21 574 080,00 21 574 080,00 22 652 784,00 22 652 784,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 609 418,00 609 418,00 639 888,00 639 888,00

2020 рік 2021 рік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний 

фонд
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
РАЗОМ

Прогноз показників бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за основними видами доходів і 

видатків на наступні два бюджетні періоди (2020 - 2021 роки)

Код програмної 

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



2020 рік 2021 рік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний 

фонд
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
РАЗОМ

Код програмної 

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

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 1 393 920,00 1 393 920,00 1 463 616,00 1 463 616,00

18030000 Туристичний збір 364 320,00 364 320,00 382 536,00 382 536,00

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 153 120,00 153 120,00 160 776,00 160 776,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 211 200,00 211 200,00 221 760,00 221 760,00

18050000 Єдиний податок 459 436 032,00 459 436 032,00 482 407 834,00 482 407 834,00

з них:

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 88 176 000,00 88 176 000,00 92 584 800,00 92 584 800,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 371 184,00 371 184,00 389 743 200,00 389 743 200,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює

або перевищує 75 відсотків"

76 032,00 76 032,00 79 834,00 79 834,00

19010000 Екологічний податок 1 109 856,00 1 109 856,00 1 165 349,00 1 165 349,00

з них:

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення
834 240,00 834 240,00 875 952,00 875 952,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 258 720,00 258 720,00 271 656,00 271 656,00

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 

об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
16 896,00 16 896,00 17 741,00 17 741,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств

та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані

на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна

або комунальна власність

454 080,00 454 080,00 476 784,00 476 784,00

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету
454 080,00 454 080,00 476 784,00 476 784,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 12 672 000,00 12 672 000,00 13 305 600,00 13 305 600,00

21080000 Інші надходження 3 123 648,00 3 123 648,00 3 279 830,00 3 279 830,00

21080500 Інші надходження 46 464,00 46 464,00 48 787,00 48 787,00

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

14 784,00 14 784,00 15 523,00 15 523,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 425 600,00 1 425 600,00 1 496 880,00 1 496 880,00

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
792 000,00 792 000,00 831 600,00 831 600,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 844 800,00 844 800,00 887 040,00 887 040,00

21110000
Надходження  коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва
158 400,00 158 400,00 166 320,00 166 320,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 43 096 416,00 43 096 416,00 45 251 237,00 45 251 237,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань
1 636 800,00 1 636 800,00 1 718 640,00 1 718 640,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 39 072 000,00 39 072 000,00 41 025 600,00 41 025 600,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень
2 339 040,00 2 339 040,00 2 455 992,00 2 455 992,00
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22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на

нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг,

пов'язаних з такою державною реєстрацією

48 576,00 48 576,00 51 005,00 51 005,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном
12 672 000,00 12 672 000,00 13 305 600,00 13 305 600,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності
12 672 000,00 12 672 000,00 13 305 600,00 13 305 600,00

22090000 Державне мито 740 098,00 740 098,00 777 102,00 777 102,00

з них:

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і дарування
448 800,00 448 800,00 471 240,00 471 240,00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 898 000,00 898 000,00 942 000,00 942 000,00

22090400
Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України
290 400,00 290 400,00 304 920,00 304 920,00

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 

оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами 

2 640,00 2 640,00 2 772,00 2 772,00

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
80 256,00 80 256,00 84 269,00 84 269,00

24060000 Інші  надходження  2 276 736,00 26 400,00 2 303 136,00 2 390 573,00 27 720,00 2 418 293,00

24060300 Інші надходження 1 985 280,00 1 985 280,00 2 084 544,00 2 084 544,00

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
26 400,00 26 400,00 27 720,00 27 720,00

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності,

які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття,

використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового

покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних

ділянок

291 456,00 291 456,00 306 029,00 306 029,00

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 4 182,00 4 182,00 4 231,00 4 231,00

24110700 Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міськими радами 3 200,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів 

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла

982,00 982,00 1 031,00 1 031,00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 9 000 000,00 9 000 000,00 9 125 000,00 9 125 000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 75 281 277,00 75 281 277,00 79 828 621,00 79 828 621,00

з них:

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством
75 281 277,00 75 281 277,00 79 828 621,00 79 828 621,00
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з них:

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 66 537 467,00 66 537 467,00 70 647 621,00 70 647 621,00

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 6 364 343,00 6 364 343,00 6 682 560,00 6 682 560,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 2 305 525,00 2 305 525,00 2 420 801,00 2 420 801,00

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна)
73 942,00 73 942,00 77 639,00 77 639,00

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 3 379,00 3 379,00 3 548,00 3 548,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 1 860 000,00 1 860 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

33010000 Кошти від продажу землі 32 800 000,00 32 800 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00

з них:

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться

на території Автономної  Республіки Крим

32 800 000,00 32 800 000,00 33 000 000,00 33 000 000,00

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
4 692 019,00 4 692 019,00 4 926 620,00 4 926 620,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 508 506 296,00 90 537 900,00 599 044 196,00 547 152 775,00 547 152 775,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 508 506 296,00 508 506 296,00 547 152 775,00 547 152 775,00

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем 

охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

90 537 900,00 90 537 900,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 44 038 922,00 44 038 922,00 47 385 880,00 47 385 880,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

44 038 922,00 44 038 922,00 47 385 880,00 47 385 880,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 945 124 544,00 945 124 544,00 990 519 781,80 990 519 781,80

41050100

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

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної

плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління

багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

434 825 741,00 434 825 741,00 456 567 028,00 456 567 028,00

41050200

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

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

470 448,00 470 448,00 493 970,00 493 970,00
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41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим

сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

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

субвенції з державного бюджету

506 590 130,00 506 590 130,00 530 021 573,00 530 021 573,00

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та

прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення

патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї

патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 425 918,00 1 425 918,00 1 534 288,00 1 534 288,00

41054000 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 817 887,00 1 817 887,00 1 914 033,00 1 914 033,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування  громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1 471 008,00 1 471 008,00 1 544 558,00 1 544 558,00

 = субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з 

інвалідністю внаслідок війни
144 883,00 144 883,00 152 127,00 152 127,00

 =  субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на 

бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне 

обслуговування, а також на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

201 996,00 201 996,00 217 348,00 217 348,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ 4 601 905 910,00 215 470 034,00 4 817 375 944,00 4 721 626 725,00 129 343 864,00 4 850 970 589,00

ВИДАТКИ

0100 Державне управління 287 640 879,00 30 771 591,00 318 412 470,00 308 441 845,00 32 486 864,00 340 928 709,00

1000 Освіта 1 264 552 572,00 80 304 887,00 1 344 857 459,00 1 357 054 759,00 84 906 873,00 1 441 961 632,00

2000 Охорона здоров’я 45 440 266,00 6 351 360,00 51 791 626,00 48 430 355,00 6 673 395,00 55 103 750,00

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1 023 160 122,00 2 771 767,00 1 025 931 889,00 1 073 096 574,00 2 877 774,00 1 075 974 348,00

в тому числі:

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного

газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення

побутового сміття та рідких нечистот

434 825 741,00 434 825 741,00 456 567 028,00 456 567 028,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету
434 825 741,00 434 825 741,00 456 567 028,00 456 567 028,00



2020 рік 2021 рік

РАЗОМЗагальний фонд
Спеціальний 

фонд
Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
РАЗОМ

Код програмної 

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

3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу
470 448,00 470 448,00 493 971,00 493 971,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету
470 448,00 470 448,00 493 971,00 493 971,00

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг

окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій

громадян

21 828 058,00 200 000,00 22 028 058,00 22 919 460,00 200 000,00 23 119 460,00

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

дітям
320 588 050,00 320 588 050,00 329 883 334,00 329 883 334,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету
320 588 050,00 320 588 050,00 329 883 334,00 329 883 334,00

3050
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи
1 471 008,00 1 471 008,00 1 544 558,00 1 544 558,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 1 471 008,00 1 471 008,00 1 544 558,00 1 544 558,00

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають

права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не

набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою,

яка досягла 80-річного віку

186 002 080,00 186 002 080,00 200 138 239,00 200 138 239,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету
186 002 080,00 186 002 080,00 200 138 239,00 200 138 239,00

3090 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 144 883,00 144 883,00 152 127,00 152 127,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 144 883,00 144 883,00 152 127,00 152 127,00

3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
14 965 015,00 376 422,00 15 341 437,00 16 086 590,00 396 343,00 16 482 933,00

3104
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні

до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
14 965 015,00 376 422,00 15 341 437,00 16 086 590,00 396 343,00 16 482 933,00

3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту 582 806,00 582 806,00 611 946,00 611 946,00
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3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 582 806,00 582 806,00 611 946,00 611 946,00

3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення 3 553 834,00 39 663,00 3 593 497,00 3 816 564,00 41 646,00 3 858 210,00

3121
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей

та молоді
3 467 136,00 39 663,00 3 506 799,00 3 725 531,00 41 646,00 3 767 177,00

3123 Заходи державної політики з питань сім'ї 86 698,00 86 698,00 91 033,00 91 033,00

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 5 210,17 1 231,70 6 441,88 5 564,61 1 293,29 6 857,90

3132 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 5 144 493,00 455 106,00 5 599 599,00 5 503 548,00 477 861,00 5 981 409,00

3133 Інші заходи та заклади молодіжної політики 625 670,00 625 670,00 656 953,00 656 953,00

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

3 861 190,00 3 861 190,00 4 054 250,00 4 054 250,00

3160

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2 975 401,00 2 975 401,00 3 201 531,00 3 201 531,00

3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю 201 996,00 201 996,00 217 348,00 217 348,00

3171
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне

обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування
201 996,00 201 996,00 217 348,00 217 348,00

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету 201 996,00 201 996,00 217 348,00 217 348,00

3180

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів

внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 

1 765 653,00 1 765 653,00 1 853 935,00 1 853 935,00

в тому числі:

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

зору І та ІІ груп
1 409 549,00 1 409 549,00 1 480 026,00 1 480 026,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-

комунальні послуги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з

квітня 1978 року по грудень 1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

346 262,00 346 262,00 363 575,00 363 575,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в оплаті за житлово-

комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв України
9 842,00 9 842,00 10 334,00 10 334,00

3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці 2 807 452,00 299 804,00 3 107 256,00 2 967 351,00 314 794,00 3 282 145,00
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3192
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з

інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість
2 807 452,00 299 804,00 3 107 256,00 2 967 351,00 314 794,00 3 282 145,00

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів 451 620,00 451 620,00 474 202,00 474 202,00

- громадська організація "Вінницька рада осіб з інвалідністю та учасників бойових

дій"
103 805,00 103 805,00 108 995,00 108 995,00

 - Спілка учасників бойових дій в Афганістані м. Вінниці 55 134,00 55 134,00 57 891,00 57 891,00

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія" 1 691 745,00 1 691 745,00 1 795 857,00 1 795 857,00

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна організація

Українського товариства сліпих"
18 828,00 18 828,00 19 769,00 19 769,00

 - Вінницька міська організація "Союз Чорнобиль України" 29 874,00 29 874,00 31 368,00 31 368,00

 - Вінницька міськрайонна "Асоціація жертв Чорнобиля" 17 530,00 17 530,00 18 407,00 18 407,00

- Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих

малозахищених категорій  молоді "Паросток"
260 547,00 299 804,00 273 574,00 314 794,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" 151 758,00 151 758,00 159 346,00 159 346,00

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю 26 611,00 26 611,00 27 942,00 27 942,00

3230

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях,

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання

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

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над

дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного

вихователя

1 425 918,00 1 425 918,00 1 534 288,00 1 534 288,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету
1 425 918,00 1 425 918,00 1 534 288,00 1 534 288,00

3240 Інші заклади та заходи 19 920 426,00 1 400 772,00 21 321 198,00 20 893 553,00 1 447 130,00 22 340 683,00

3241
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
2 527 511,00 87 754,00 2 615 265,00 2 713 194,00 92 142,00 2 805 336,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з

функціональними обмеженнями "Гармонія"
2 527 511,00 87 754,00 2 615 265,00 2 713 194,00 92 142,00 2 805 336,00

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 17 392 915,00 1 313 018,00 18 705 933,00 18 180 359,00 1 354 988,00 19 535 347,00

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

259 216,00 259 216,00 272 177,00 272 177,00
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- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-2020

роки

1 013 760,00 1 013 760,00 1 064 448,00 1 064 448,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" 696 960,00 696 960,00 731 808,00 731 808,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське об’єднання 

учасників бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області"
316 800,00 316 800,00 332 640,00 332 640,00

 - поховання одиноких і невідомих громадян 39 010,00 39 010,00 40 961,00 40 961,00

- організація та проведення похорону мешканців міста, які зробили значний внесок у

його розвиток
63 360,00 63 360,00 66 528,00 66 528,00

 - надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста Вінниці 8 919 652,00 8 919 652,00 9 365 635,00 9 365 635,00

 - надання допомоги на поховання 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних

виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи

6 840,00 6 840,00 6 840,00 6 840,00

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці 34 320,00 34 320,00 36 036,00 36 036,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян

міста Вінниці
117 526,00 117 526,00 126 458,00 126 458,00

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів

(вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від

Чорнобильської катастрофи, які його потребують

473 625,00 473 625,00 473 625,00 473 625,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці з

низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
157 428,00 157 428,00 165 299,00 165 299,00

- 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)

3 710 150,00 3 710 150,00 3 895 658,00 3 895 658,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам

при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які

перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на

виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям при народженні трійні або

більшої кількості дітей
94 300,00 94 300,00 94 300,00 94 300,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам

територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося 100 років і більше
349 540,00 349 540,00 376 105,00 376 105,00
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місцевого бюджету

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної громади міста

Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами, військовозобов’язаними) та

працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу і

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, Управління

державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до

законів України військових формувань, особам, що є у складі добровольчих

формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та

отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

841 230,00 841 230,00 841 230,00 841 230,00

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та

працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України,

Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України,

Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб,

що перебували у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС),

або загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або

дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були членами територіальної

громади міста Вінниці

35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля

членам територіальної громади міста Вінниці, які є особами з інвалідністю внаслідок

війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим

автомобілем у порядку, визначеному законодавством України

839 393,00 839 393,00 881 363,00 881 363,00
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- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян,

смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою
275 453,00 275 453,00 296 387,00 296 387,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-

ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), на

проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

39 800,00 39 800,00 39 800,00 39 800,00

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних

та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат
168 052,00 168 052,00 176 455,00 176 455,00

- надання фінансової підтримки громадській організації "Об’єднання переселенців

"Спільна справа"
255 278,00 255 278,00 268 042,00 268 042,00

- надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її

проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішенням виконавчого

комітету міської ради від 11.01.2018 року №19

720 000,00 720 000,00 720 000,00 720 000,00

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям

при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які

перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на

виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення дітей працівників

установ та закладів освіти
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

4000 Культура i мистецтво 44 495 833,00 9 178 731,00 53 674 564,00 47 346 831,00 9 650 269,00 56 997 100,00

5000 Фiзична культура i спорт 48 344 608,00 5 821 202,00 54 165 810,00 51 333 711,00 6 113 948,00 57 447 659,00

6000 Житлово-комунальне господарство 303 232 497,00 346 321 683,00 649 554 180,00 318 416 087,00 363 637 766,00 682 053 853,00

7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 116 083,00 158 400,00 274 483,00 121 887,00 166 320,00 288 207,00

7300 Будівництво та регіональний розвиток 2 945 184,00 740 490 708,00 743 435 892,00 3 092 443,00 351 858 456,00 354 950 899,00

в тому числі:
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- оплата консалтингових послуг за рахунок субвенції з державного бюджету на

реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" на будівництво "Вінницького

регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

6 997 900,00 6 997 900,00

7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 230 317 084,00 4 393 330,00 234 710 414,00 241 832 938,00 4 612 997,00 246 445 935,00

7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика 1 056 000,00 2 332 440,00 3 388 440,00 1 108 800,00 2 449 062,00 3 557 862,00

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 41 105 111,00 129 773 197,00 170 878 308,00 41 911 956,00 136 261 856,00 178 173 812,00

8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру
3 929 424,00 3 929 424,00 4 125 895,00 4 125 895,00

8200 Громадський порядок та безпека 24 537 821,00 24 537 821,00 25 764 712,00 25 764 712,00

8300 Охорона навколишнього природного середовища 1 136 256,00 1 136 256,00 1 193 069,00 1 193 069,00

8400 Засоби масової інформації 21 592 549,00 1 729 551,00 23 322 100,00 22 672 176,00 1 816 028,00 24 488 204,00

8600 Обслуговування місцевого боргу 29 400 864,00 29 400 864,00 32 823 178,00 32 823 178,00

8700 Резервний фонд 20 000 000,00 20 000 000,00 21 200 000,00 21 200 000,00

9100 Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам 132 025 555,00 132 025 555,00 138 626 833,00 138 626 833,00

9110 Реверсна дотація 132 025 555,00 132 025 555,00 138 626 833,00 138 626 833,00

9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм 

та заходів за рахунок коштів  місцевих бюджетів
59 075,00 3 412 050,00 3 471 125,00 59 075,00 3 412 050,00 3 471 125,00

ВСЬОГО ВИДАТКИ 3 523 951 527,00 1 364 947 153,00 4 888 898 680,00 3 737 460 055,00 1 008 116 727,00 4 745 576 782,00

Повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського 

бюджету

8820
Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам

на будівництво/придбання житла  та їх повернення
982,00 982,00 1 031,00 1 031,00

8821 Надання кредиту 45 084,00 45 084,00 47 338,00 47 338,00

8822 Повернення кредиту -44 102,00 -44 102,00 -46 307,00 -46 307,00

8800

Виконання Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста,

об’єднаною територіальною громадою гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії

43 420 400,00 43 420 400,00 47 771 600,00 47 771 600,00

8881
Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під

місцеві гарантії
43 420 400,00 43 420 400,00 47 771 600,00 47 771 600,00

Разом по кредитуванню 43 421 382,00 43 421 382,00 47 772 631,00 47 772 631,00

Джерела фінансування міського бюджету

200000 Внутрішнє фінансування -1 077 954 383,00 1 192 898 501,00 114 944 118,00 -984 166 670,00 926 545 494,00 -57 621 176,00
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203000 Інше внутрішнє фінансування 114 944 118,00 114 944 118,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

203600 Інше внутрішнє фінансування 114 944 118,00 114 944 118,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

203610 Одержано позик 158 160 000,00 158 160 000,00

203620 Погашено позик -43 215 882,00 -43 215 882,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -1 077 954 383,00 1 077 954 383,00 -984 166 670,00 984 166 670,00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
-1 077 954 383,00 1 077 954 383,00 -984 166 670,00 984 166 670,00

Всього за типом кредитора -1 077 954 383,00 1 192 898 501,00 114 944 118,00 -984 166 670,00 926 545 494,00 -57 621 176,00

400000 Фінансування за борговими операціями 114 944 118,00 114 944 118,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

401000 Запозичення 158 160 000,00 158 160 000,00

401100 Внутрішні запозичення 158 160 000,00 158 160 000,00

401102 Середньострокові зобов’язання 158 160 000,00 158 160 000,00

402000 Погашення -43 215 882,00 -43 215 882,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

402100 Внутрішні запозичення -43 215 882,00 -43 215 882,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

402102 Середньострокові зобов’язання -43 215 882,00 -43 215 882,00 -57 621 176,00 -57 621 176,00

600000 Фінансування за активними операціями -1 077 954 383,00 1 077 954 383,00 -984 166 670,00 984 166 670,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -1 077 954 383,00 1 077 954 383,00 -984 166 670,00 984 166 670,00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
-1 077 954 383,00 1 077 954 383,00 -984 166 670,00 984 166 670,00

Всього за типом боргового зобов'язання -1 077 954 383,00 1 192 898 501,00 114 944 118,00 -984 166 670,00 926 545 494,00 -57 621 176,00

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький


