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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 06.12.2018 №2653 

         м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.12.2017 №969» 

 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

міської ради від 22.12.2017 №969»  (додається). 

 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та 

її виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення 

до проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Скальського. 

 

 

 

Міський голова                                                             С. Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 06.12.2018 №2653 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.12.2017 №969 

 

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

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

враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

28.11.2018р. №913, розглянувши звернення виконавчого комітету, 

департаментів  міського господарства, житлового господарства, комунального 

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

містобудування, комунального майна, земельних ресурсів, соціальної політики, 

освіти, культури, капітального будівництва, фінансів, самоврядного контролю, 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

на 2018 рік» наступні зміни: 

 

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

44554,424 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету 

зменшити на 105,859 тис.грн., з них за рахунок субвенцій з державного 

бюджету - на 105,859 тис.грн., за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України -на 44355,666 тис.грн. 

 

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

569,9 тис.грн. 

 

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

18137,269тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України - 

на 1755,666 тис.грн. 

      

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

33959,638 тис.грн., з них за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України -на 42600,0 тис.грн. 
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1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік. 

      

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

8 рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

950936,91626тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 950936,91626тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 1067436,27145 тис.грн., в тому 

числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 113998,54872 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що 

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

сумі 113998,54872 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 953437,72273тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 950936,91626 тис.грн. та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду міського  

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

2 цього рішення». 

 

1.8 . Відновити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

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

8112,383тис.грн., в тому числі зменшити на 30,451 тис.грн. додаткові видатки 

загального фонду міського бюджету та зменшити  на 8081,932 тис.грн. 

додаткові видатки спеціального фонду, а саме капітальні видатки за рахунок 

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду),  згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

1.9 . Пункт 7 рішення викласти в новій редакції: 

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

галузевих програм, затверджених міською радою, на загальну суму 

3365228,75999 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

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

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

рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 191789,810тис.грн., в тому 

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

24658,763 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 3744,765 тис.грн.». 

 

1.11 . Абзаци третій і четвертий пункту 21 рішення викласти в новій редакції:  
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«-  КП  «Вінницький муніципальний центр інновацій»  в сумі 

3137,066тис.грн.; 

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

 

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

викласти в новій редакції: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

наступному роках до бюджету міста на 2018 рік, дозволити виконавчому 

комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією міської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

скорегувати обсяги доходів і видатків міського бюджету на 2018 рік. 

 

3. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з 

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

соціально-економічного розвитку скорегувати обсяги власних і закріплених 

доходів міського бюджету та видатків загального та спеціального фонду, які 

передбачені в міському бюджеті за рахунок власних і закріплених доходів, 

відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів щодо зменшення 

бюджетних призначень в зв’язку із відсутністю потреби в коштах до кінця 2018 

року. 

 

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

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

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

2018 рік». 

 

5. Матеріальна грошова допомога мешканцям міста Вінниці, виділена за 

рішеннями виконавчого комітету в поточному році та не отримана 

громадянами в поточному році, підлягає виплаті за рахунок асигнувань 

бюджету наступного року, передбачених на вказані цілі. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора -  

начальник бюджетного відділу 
 



(тис. грн.)

Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження -52 304,730 -52 429,730 +125,000

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

вартості
-70 104,730 -70 104,730 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -70 317,730 -70 317,730 

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
-74 327,730 -74 327,730 

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

платника податку інших ніж заробітна плата
+1 500,000 +1 500,000

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

результатами річного декларування
+2 600,000 +2 600,000

11010900

Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або 

щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) 

згідно з Податковим кодексом України

-90,000 -90,000 

11020000 Податок на прибуток підприємств +213,000 +213,000

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності +213,000 +213,000

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів +73,000 +73,000

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів +3,000 +3,000

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)

+3,000 +3,000

13030000 Рентна плата за користування надрами +70,000 +70,000

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення 
+70,000 +70,000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

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

14021900 Пальне +1 000,000 +1 000,000

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 
+6 000,000 +6 000,000

14031900 Пальне +6 000,000 +6 000,000

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
-7 000,000 -7 000,000 

18000000 Місцеві податки +17 602,000 +17 602,000

в тому числі:

18010000 Податок на майно +5 580,000 +5 580,000

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

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
-30,000 -30,000 

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

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

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+1 200,000 +1 200,000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -4 000,000 -4 000,000 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб +10 000,000 +10 000,000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб -500,000 -500,000 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -2 600,000 -2 600,000 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +340,000 +340,000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +170,000 +170,000

18030000 Туристичний збір +22,000 +22,000

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +2,000 +2,000

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +20,000 +20,000

18050000 Єдиний податок +12 000,000 +12 000,000

з них:

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб +5 000,000 +5 000,000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +7 000,000 +7 000,000

19000000 Інші податки і збори +125,000 +125,000

19010000 Екологічний податок +125,000 +125,000

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд



Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення
+60,000 +60,000

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти +58,000 +58,000

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

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
+7,000 +7,000

20000000 Неподаткові надходження +8 077,565 +7 982,565 +95,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +3 959,400 +3 959,400

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

+60,000 +60,000

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

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
+60,000 +60,000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +3 600,000 +3 600,000

21080000 Інші надходження +299,400 +299,400

21080500 Інші надходження +30,000 +30,000

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

+3,400 +3,400

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
-44,000 -44,000 

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту +310,000 +310,000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 

діяльності
+3 793,165 +3 793,165

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +2 793,000 +2 793,000

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань
+120,000 +120,000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +3 000,000 +3 000,000

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

обтяжень
-300,000 -300,000 

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

-27,000 -27,000 

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном
+800,000 +800,000

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
+800,000 +800,000

22090000 Державне мито +200,370 +200,370

з них:

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

числі за оформлення документів на спадщину і дарування
+100,000 +100,000

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій +0,370 +0,370

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

(посвідок) та паспортів громадян України
+100,000 +100,000

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 

-0,205 -0,205 

24000000 Інші  неподаткові  надходження +325,000 +230,000 +95,000

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
+20,000 +20,000

24060000 Інші  надходження  +305,000 +210,000 +95,000

24060300 Інші надходження +80,000 +80,000

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
+95,000 +95,000



Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

+130,000 +130,000

30000000 Доходи від операцій з капіталом -1,400 -1,400 

31000000 Надходження від продажу основного капіталу -1,400 -1,400 

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння
-1,400 -1,400 

40000000 Офіційні трансферти -105,859 -105,859 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -105,859 -105,859 

з них:

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до

сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

-105,859 -105,859 

50000000 Цільові фонди +349,900 +349,900

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
+349,900 +349,900

в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально-економічний розвиток міста" +400,000 +400,000

 - цільовий фонд містобудівного розвитку та охорони культурної спадщини -50,100 -50,100 

Разом власних і закріплених доходів -43 878,665 -44 448,565 +569,900

Всього доходів -43 984,524 -44 554,424 +569,900



(тис.грн.)

Всього
у тому числі 

бюджет розвитку

Загальне фінансування -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

Всього за типом кредитора -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

200000 Внутрішнє фінансування -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

208200 На кінець періоду +8 112,383 +8 112,383

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+34 529,538 -34 529,538 -34 529,538 

,

Всього за типом боргового зобов'язання -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

600000 Фінансування за активними операціями -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -8 112,383 +26 417,155 -34 529,538 -34 529,538 

602200 На кінець періоду +8 112,383 +8 112,383

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+34 529,538 -34 529,538 -34 529,538 

               Додаток 2

до проекту  рішення міської ради

Зміни до фінансування міського бюджету на 2018 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 3

до проекту  рішення міської ради   

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет міської ради -13 088,561 -13 088,561 -24,780 -20 393,393 +400,000 -20 793,393 -20 793,393 -33 481,954 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -13 088,561 -13 088,561 -24,780 -20 393,393 +400,000 -20 793,393 -20 793,393 -33 481,954 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-30,451 -30,451 -7 983,787 -7 983,787 -7 983,787 -8 014,238 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-283,600 -283,600 -283,600 

 - за рахунок доходів міського бюджету -12 774,510 -12 774,510 -24,780 -12 409,606 +400,000 -12 809,606 -12 809,606 -25 184,116 

0210150 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

-2 098,000 -2 098,000 -2 098,000 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-1 869,591 -1 869,591 -4 000,000 -4 000,000 -4 000,000 -5 869,591 

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -484,780 -484,780 -24,780 -540,000 -540,000 -540,000 -1 024,780 

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -484,780 -484,780 -24,780 -540,000 -540,000 -540,000 -1 024,780 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Створення Вінницького молодіжного

центру" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці"

-460,000 -460,000 -540,000 -540,000 -540,000 -1 000,000 

0217610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 069,566 -5 069,566 -5 069,566 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 827,896 -4 827,896 -4 827,896 

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки
-241,670 -241,670 -241,670 

0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -8 217,964 -8 217,964 -8 217,964 -8 217,964 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний 

центр"
-2 300,000 -2 300,000 -2 300,000 -2 300,000 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний 

центр інновацій"
-5 917,964 -5 917,964 -5 917,964 -5 917,964 

0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -25,000 -25,000 -25,000 

0217690 Інша економічна діяльність -1 369,771 -1 369,771 +348,358 +400,000 -51,642 -51,642 -1 021,413 

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0217691 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

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

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +400,000 +400,000 +400,000

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 369,771 -1 369,771 -51,642 -51,642 -51,642 -1 421,413 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-495,364 -495,364 -51,642 -51,642 -51,642 -547,006 

 - виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у 

місто Вінницю на 2018-2020 роки
-698,407 -698,407 -698,407 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

призначення міста Вінниці за 2017 та 2016 роки
-176,000 -176,000 -176,000 

0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -1 857,802 -1 857,802 -1 857,802 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у місті Вінниці на 2014-2019 роки 

-18,737 -18,737 -18,737 

    з них:

    = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
-18,737 -18,737 -18,737 

 - виконання програми "Безпечне місто" -40,000 -40,000 -40,000 

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" -1 799,065 -1 799,065 -1 799,065 

0218410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -283,600 -283,600 -283,600 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -283,600 -283,600 -283,600 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-283,600 -283,600 -283,600 

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-30,451 -30,451 -7 983,787 -7 983,787 -7 983,787 -8 014,238 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-30,451 -30,451 -7 983,787 -7 983,787 -7 983,787 -8 014,238 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на

2016-2020 роки"

-32,960 -32,960 -32,960 -32,960 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних

Силах України в м.Вінниці  на  2018-2022 р.р."  

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

з них:

 = Вінницький обласний військовий комісаріат -10,000 -10,000 -10,000 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

військовий комісаріат 
-10,000 -10,000 -10,000 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
-20,269 -20,269 -7 947,984 -7 947,984 -7 947,984 -7 968,253 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області -4,269 -4,269 -3 098,234 -3 098,234 -3 098,234 -3 102,503 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
-4,269 -4,269 -3 098,234 -3 098,234 -3 098,234 -3 102,503 

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

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

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

-4 805,588 -4 805,588 -4 805,588 -4 805,588 

 = Департамент патрульної поліції -16,000 -16,000 -44,162 -44,162 -44,162 -60,162 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-16,000 -16,000 -44,162 -44,162 -44,162 -60,162 

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС у

Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

-0,182 -0,182 -2,843 -2,843 -2,843 -3,025 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
-0,182 -0,182 -2,843 -2,843 -2,843 -3,025 

1200000 Департамент міського господарства -100,000 -100,000 -7 945,894 -7 945,894 -7 945,894 -8 045,894 

1210000 Департамент міського господарства -100,000 -100,000 -7 945,894 -7 945,894 -7 945,894 -8 045,894 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-12 600,000 -12 600,000 -12 600,000 -12 600,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -100,000 -100,000 +4 654,106 +4 654,106 +4 654,106 +4 554,106

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-0,117 -0,117 -0,117 -0,117 
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1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -7 945,777 -7 945,777 -7 945,777 -7 945,777 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 

1217690 Інша економічна діяльність -100,000 -100,000 -100,000 

1217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -100,000 -100,000 -100,000 

в тому числі:

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного збору та

інших платежів)

-100,000 -100,000 -100,000 

1200000 Департамент житлового господарства -499,635 -499,635 -499,635 

1210000 Департамент житлового господарства -499,635 -499,635 -499,635 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -499,635 -499,635 -499,635 

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-499,635 -499,635 -499,635 

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

комунального господарства 
-499,635 -499,635 -499,635 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -67,450 -67,450 -67,450 

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
-432,185 -432,185 -432,185 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 003,552 -2 003,552 -2 715,584 +220,000 -2 935,584 -2 935,584 -4 719,136 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 003,552 -2 003,552 -2 715,584 +220,000 -2 935,584 -2 935,584 -4 719,136 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+121,855 +220,000 -98,145 -98,145 +121,855

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-1 472,066 -1 472,066 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -11 472,066 

 - за рахунок доходів міського бюджету -531,486 -531,486 +7 162,561 +7 162,561 +7 162,561 +6 631,075

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 632,251 -1 632,251 -1 632,251 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-1 472,066 -1 472,066 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -11 472,066 

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -89,285 -89,285 -89,285 

в тому числі:
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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."  

-89,285 -89,285 -89,285 

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -2 997,670 -2 997,670 -2 997,670 -2 997,670 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-98,145 -98,145 -98,145 -98,145 

1417360 Виконання інвестиційних проектів

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

з них:

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

м. Вінниця - реконструкція

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-20 000,000 -20 000,000 -20 000,000 -20 000,000 

1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +62,086 +62,086 +62,086 +62,086 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
-1,085 -1,085 -1,085 -1,085 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -16,063 -16,063 -16,063 -16,063 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +125,285 +125,285 +125,285 +125,285

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-46,051 -46,051 -46,051 -46,051 

1417690 Інша економічна діяльність -14,826 -14,826 -14,826 

1417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -14,826 -14,826 -14,826 

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

-14,826 -14,826 -14,826 

1418120 0320 Заходи з організації рятування на водах -267,190 -267,190 -267,190 

1418310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+220,000 +220,000 +220,000

1418312 0512 Утилізація відходів +220,000 +220,000 +220,000
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1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4,189 -4,189 -0,201 -0,201 -0,201 -4,390 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4,189 -4,189 -0,201 -0,201 -0,201 -4,390 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -4,189 -4,189 -0,201 -0,201 -0,201 -4,390 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+0,201 +0,201 -0,201 -0,201 -0,201 

1917420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
-0,016 -0,016 -0,016 

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -0,016 -0,016 -0,016 

в тому числі:

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках
-0,016 -0,016 -0,016 

1917690 Інша економічна діяльність -4,374 -4,374 -4,374 

1917692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-4,370 -4,370 -4,370 

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків" під державну гарантію

-4,370 -4,370 -4,370 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -4,370 -4,370 -4,370 

1917693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -0,004 -0,004 -0,004 

в тому числі:

  - проведення плати за надання державної гарантії для 

забезпечення виконання зобов’язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту  "По оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків"

-0,004 -0,004 -0,004 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -190,000 -190,000 -1 750,100 -50,100 -1 700,000 -1 700,000 -1 940,100 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -190,000 -190,000 -1 750,100 -50,100 -1 700,000 -1 700,000 -1 940,100 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -190,000 -190,000 -1 750,100 -50,100 -1 700,000 -1 700,000 -1 940,100 

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 

з них:

- оновлення цифрових топографічних планів території міста

Вінниці масштабу 1:2000 на основі актуалізованої аерофотозйомки

та ортофотопланів зі створенням тривимірної моделі міської

забудови

-1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 

1617690 Інша економічна діяльність -190,000 -190,000 -50,100 -50,100 -240,100 
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1617691 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

-50,100 -50,100 -50,100 

 в тому числі:

- цільовий фонд містобудівного розвитку та охорони культурної

спадщини
-50,100 -50,100 -50,100 

1617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -190,000 -190,000 -190,000 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-190,000 -190,000 -190,000 

0800000 Департамент соціальної політики -250,185 -250,185 +2,589 -1 090,430 -1 090,430 -1 090,430 -1 340,615 

0810000 Департамент соціальної політики -250,185 -250,185 +2,589 -1 090,430 -1 090,430 -1 090,430 -1 340,615 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

 - за рахунок доходів міського бюджету -250,185 -250,185 +2,589 -1 090,430 -1 090,430 -1 090,430 -1 340,615 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-0,552 -0,552 -0,552 -0,552 

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+16,851 +16,851 -7,198 -7,198 -7,198 +9,653

0813031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
-7,198 -7,198 -7,198 -7,198 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
-7,198 -7,198 -7,198 -7,198 

0813033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+6,135 +6,135 +6,135

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей

міста
+6,135 +6,135 +6,135

0813036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+10,716 +10,716 +10,716

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей

міста
+10,716 +10,716 +10,716
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0813080

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

0813084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

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

на пенсійну виплату

-4,306 -4,306 -4,306 

0813085 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

+4,306 +4,306 +4,306

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

-33,419 -33,419 -33,419 

0813104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

-33,419 -33,419 -33,419 

0813160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

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

потребують сторонньої допомоги

-31,248 -31,248 -31,248 

0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

+12,459 +12,459 +12,459

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп
+12,459 +12,459 +12,459

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -23,466 -23,466 -23,466 

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

-23,466 -23,466 -23,466 

в тому числі:

 - інші громадські організації осіб з інвалідністю і  ветеранів -23,466 -23,466 -23,466 

0813240 Інші заклади та заходи -191,362 -191,362 +2,589 -525,046 -525,046 -525,046 -716,408 

0813241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+49,848 +49,848 +2,589 -494,469 -494,469 -494,469 -444,621 

в тому числі:
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- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
+49,848 +49,848 +2,589 -494,469 -494,469 -494,469 -444,621 

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -241,210 -241,210 -30,577 -30,577 -30,577 -271,787 

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +4,000 +4,000 +4,000

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці -23,238 -23,238 -23,238 

- 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

-30,577 -30,577 -30,577 -30,577 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося

100 років і більше

-78,261 -78,261 -78,261 

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового,

начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства

внутрішніх справ України, Управління державної охорони,

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до

законів України військових формувань, особам, що є у складі

добровольчих формувань, які брали участь в антитерористичній

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

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності

України отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям

загиблих вищеназваних військовослужбовців та осіб, що

перебували у складі добровольчих формувань

-93,403 -93,403 -93,403 
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- поховання загиблих (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 антитерористичній операції (АТО) або

забезпеченні її проведення, та які в ході АТО загинули (померли),

під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної

цілісності України, і які на день смерті, або один із батьків (або

дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були

членами територіальної громади міста Вінниці

-0,387 -0,387 -0,387 

- надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення

документів на земельні ділянки, які передаються за рішеннями

міської ради безоплатно у власність сім'ям загиблих (померлих)

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції (АТО)

-25,945 -25,945 -25,945 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-1,776 -1,776 -1,776 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком

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

ході АТО під час захисту незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України, на проїзд в міському

електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

-2,200 -2,200 -2,200 

- 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

-20,000 -20,000 -20,000 

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -557,634 -557,634 -557,634 -557,634 

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

-557,634 -557,634 -557,634 -557,634 

3100000 Департамент комунального майна -108,024 -108,024 -108,024 -108,024 

3110000 Департамент комунального майна -108,024 -108,024 -108,024 -108,024 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-105,859 -105,859 -105,859 -105,859 
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 - за рахунок доходів міського бюджету -2,165 -2,165 -2,165 -2,165 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-1,409 -1,409 -1,409 -1,409 

3116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм -106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

3116083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

осіб з їх числа

-106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

з них:

- придбання приміщень для створення будинку сімейного типу,

житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа
-106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

 в тому числі:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
-105,859 -105,859 -105,859 -105,859 

 = за рахунок коштів міського бюджету -0,756 -0,756 -0,756 -0,756 

0600000 Департамент освіти -415,393 -415,393 -486,570 +390,411 +390,411 +390,411 -24,982 

0610000 Департамент освіти -415,393 -415,393 -486,570 +390,411 +390,411 +390,411 -24,982 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -415,393 -415,393 -486,570 +390,411 +390,411 +390,411 -24,982 

0611010 0910 Надання дошкільної освіти -1 862,420 -1 862,420 -1 492,639 +369,781 +369,781 +369,781 -1 492,639 

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+4 340,429 +4 340,429 +3 568,964 +47,022 +4 340,429

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +4 340,429 +4 340,429 +3 568,964 +47,022 +4 340,429

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

-37,402 -37,402 +36,952 +0,793 -37,402 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -37,402 -37,402 +36,952 +0,793 -37,402 

0611110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-3 236,832 -3 236,832 -2 986,570 -3 236,832 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -3 236,832 -3 236,832 -2 986,570 -3 236,832 

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +2,319 +2,319 +2,319 +2,319

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +378,513 +378,513 +386,723 -50,134 +45,612 +45,612 +45,612 +424,125

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +373,083 +373,083 +386,723 -50,134 +45,612 +45,612 +45,612 +418,695

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-2,001 -2,001 -3,727 -2,001 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +374,277 +374,277 +374,874 -32,786 +45,612 +45,612 +45,612 +419,889



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +14,428 +14,428 +11,849 +14,428

 - інклюзивно-ресурсний центр -13,621 -13,621 -13,621 -13,621 

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -13,621 -13,621 -13,621 -13,621 

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +5,430 +5,430 +5,430

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на

2013-2020 роки
+5,430 +5,430 +5,430

з них:

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+5,430 +5,430 +5,430

0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -24,982 -24,982 -24,982 -24,982 

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -24,982 -24,982 -24,982 -24,982 

1000000 Департамент культури -1 656,695 -1 656,695 -1 400,000 +144,345 -268,653 -268,653 -268,653 -1 925,348 

1010000 Департамент культури -1 656,695 -1 656,695 -1 400,000 +144,345 -268,653 -268,653 -268,653 -1 925,348 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 656,695 -1 656,695 -1 400,000 +144,345 -268,653 -268,653 -268,653 -1 925,348 

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-1 649,534 -1 649,534 -1 400,000 +58,466 -1 649,534 

1014020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
-98,164 -98,164 -98,164 

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
-98,164 -98,164 -98,164 

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +59,693 +59,693 +59,252 -0,441 -0,441 -0,441 +59,252

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Бібліотека здатна дивувати" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці"

+0,441 +0,441 -0,441 -0,441 -0,441 

1014060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+30,043 +30,043 +24,743 -5,300 -5,300 -5,300 +24,743

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1,267 +1,267 +1,884 -62,912 -62,912 -62,912 -61,645 

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+1,884 +1,884 +1,884 -62,912 -62,912 -62,912 -61,028 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +1,884 +1,884 +1,884 +1,884

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -62,912 -62,912 -62,912 -62,912 

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -0,617 -0,617 -0,617 

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
-0,617 -0,617 -0,617 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -0,617 -0,617 -0,617 

1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого

значення «Особняк» (Львовича) по вул. С. Петлюри, 15

(охоронний номер 6-Вн) (у т. ч. проектні роботи)

-200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +77,470 +77,470 -7,707 -77,470 -77,470 -77,470 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +77,470 +77,470 -7,707 -77,470 -77,470 -77,470 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +77,470 +77,470 -7,707 -77,470 -77,470 -77,470 

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +134,027 +134,027 -28,000 -7,242 -77,470 -77,470 -77,470 +56,557

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+134,027 +134,027 -28,000 -7,242 -77,470 -77,470 -77,470 +56,557

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+90,717 +90,717 +90,717

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -56,557 -56,557 +28,000 -0,465 -56,557 

1115061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-90,717 -90,717 -90,717 

в тому числі:

 - проведення заходів -90,717 -90,717 -90,717 

з них:

= за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-90,717 -90,717 -90,717 

1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +34,160 +34,160 +28,000 -0,465 +34,160

1500000 Департамент капітального будівництва -1,409 -1,409 -1,409 

1510000 Департамент капітального будівництва -1,409 -1,409 -1,409 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1,409 -1,409 -1,409 

1517690 Інша економічна діяльність -1,409 -1,409 -1,409 

1517692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-1,406 -1,406 -1,406 

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

-1,406 -1,406 -1,406 

в тому числі:
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Всього

з них:

видатки 
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з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -1,406 -1,406 -1,406 

   = на погашення кредиту

1517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -0,003 -0,003 -0,003 

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"

-0,003 -0,003 -0,003 

3700000 Департамент фінансів -5,420 -5,420 -5,420 

3710000 Департамент фінансів -5,420 -5,420 -5,420 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -5,420 -5,420 -5,420 

3713240 Інші заклади та заходи -1,500 -1,500 -1,500 

3713242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -1,500 -1,500 -1,500 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників органів місцевого самоврядування
-1,500 -1,500 -1,500 

3717690 Інша економічна діяльність -3,920 -3,920 -3,920 

3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -3,920 -3,920 -3,920 

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших

послуг,  відповідно до укладених договорів

-3,920 -3,920 -3,920 

0200000 Департамент самоврядного контролю +0,300 +0,300 -0,300 -0,300 -0,300 

0210000 Департамент самоврядного контролю +0,300 +0,300 -0,300 -0,300 -0,300 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +0,300 +0,300 -0,300 -0,300 -0,300 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+0,300 +0,300 -0,300 -0,300 -0,300 

Всього -18 137,269 -18 137,269 -1 911,350 +139,227 -33 959,638 +569,900 -34 529,538 -34 529,538 -52 096,907 



в тому числі на:

 заходи, які виконує 

Вінницький об'єднаний 

міський військовий 

комісаріат 

заходи, які виконує 

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області

Державний бюджет -46,451 -10,000 -10,000 -10,000 -20,269 -4,269 -4,269 -16,000 

Всього -46,451 -10,000 -10,000 -10,000 -20,269 -4,269 -4,269 -16,000 

Додаток 4

На виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

(за рахунок направлення 

вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.)

в тому числі на:

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

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду

 виконання Програми 

"Військово-патріотичне 

виховання молоді та 

організація підготовки 

громадян до призову і служби 

в Збройних Силах України в 

м.Вінниці  на  2018-2022р.р."  

з них:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

з них:

  Вінницький обласний 

військовий комісаріат 

 Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

в тому числі на:

до проекту  рішення міської ради   

  Департамент 

патрульної поліції



Державний бюджет

Всього

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

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

в тому числі на: в тому числі на:

заходи, які виконує 

Управління 

патрульної поліції у 

Вінницькій області 

Департаменту 

патрульної поліції

заходи, які виконує 

Головне управління 

Національної поліції 

у Вінницькій 

області

-16,000 -0,182 -0,182 -7 983,787 -32,960 -7 947,984 -3 098,234 -3 098,234 

-16,000 -0,182 -0,182 -7 983,787 -32,960 -7 947,984 -3 098,234 -3 098,234 

в тому числі на:

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку коштів, 

що утворився в міському 

бюджеті станом на 

01.01.2018р.)

в тому числі на:

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

Субвенції з міського бюджету

з них:

Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду

виконання "Комплексної програми 

Вінницької міської ради, Вінницької 

ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому 

числі Вінницького управління ГУ ДФС 

у Вінницькій області, виконавчого 

комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки"

з них:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

з них:

 Головне управління 

Національної поліції 

у Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує Вінницька 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій 

області

виконання заходів "Програми 

поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у місті 

Вінниці, матеріально-

технічного забезпечення 

підрозділів Вінницького 

міського управління Головного 

управління ДСНС України у 

Вінницькій області на           

2016-2020 роки"



Державний бюджет

Всього

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

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

тис. грн.

з них:

в тому числі на: в тому числі на:

заходи, які виконує 

Управління захисту 

економіки у 

Вінницькій області 

Департаменту 

захисту економіки 

Національної поліції 

України

заходи, які виконує 

Управління 

патрульної поліції у 

Вінницькій області 

Департаменту 

патрульної поліції

-4 805,588 -4 805,588 -44,162 -44,162 -2,843 -2,843 

-4 805,588 -4 805,588 -44,162 -44,162 -2,843 -2,843 

Субвенції спеціального фонду

в тому числі на:

Субвенції з міського бюджету

виконання "Комплексної програми 

Вінницької міської ради, Вінницької 

ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому 

числі Вінницького управління ГУ ДФС 

у Вінницькій області, виконавчого 

комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки"

заходи, які виконує 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС 

у Вінницькій області

з них: з них:

Державна 

установа «Центр 

обслуговування 

підрозділів 

Національної 

поліції України»

  Департамент 

патрульної поліції



(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1200000 Департамент міського господарства -4 181,719 -4 181,719 -7 945,777 

1210000 Департамент міського господарства -4 181,719 -4 181,719 -7 945,777 

1217310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -4 181,719 -4 181,719 -7 945,777 

Реконструкція житлових будинків з оснащенням

підсвіткою (в т.ч. проектні роботи)
-297,335 

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

-3 895,543 

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією -3 895,543 

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в

приватному секторі (в т.ч. проектні роботи)
-2 961,319 +2,5 -2 961,319 -846,672 

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)

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

Нове будівництво мережі водопроводу від перетину

проектуємої дороги з Немирівським шосе до

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

-96,800 -96,800 -96,800 

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

роботи)

-6,550 -6,550 -6,550 

Реконструкція водопровідної насосної станції по

вул. Чехова, б/н в м. Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

-121,732 -121,732 -121,615 

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста,

в т.ч. оснащення підсвіткою споруд та проектні

роботи

-14,014 -14,014 -6,693 

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків  (в т.ч. проектні роботи)
-538,946 -538,946 -2 241,675 

 Додаток 5

до проекту  рішення міської ради

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



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Реконструкція каналізаційного колектора Д-800мм

по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці 
-22,407 +0,2 -22,407 -12,943 

Реконструкція мережі водопроводу по

вул.А.Первозванного, 6, просп. Космонавтів, 79 (в

т.ч. проектні роботи)

-33,374 -33,374 -33,374 

Реконструкція системи теплопостачання з

влаштуванням ІТП в комунальному закладі

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул.Чумацькій, 266 в

м. Вінниця  (в т.ч. проектні роботи)

-18,583 -18,583 -18,583 

Будівництво мережі каналізації на території

приватного сектору квартального комітету

«Добробут» мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

-82,118 +8,8 -82,118 -82,118 

Реконструкція мережі водопроводу на розі вулиць

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

проектні роботи)

-200,000 -200,000 -200,000 

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
-200,000 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з

оснащенням підсвічування будівлі №101 по

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

-56,375 -56,375 -56,375 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

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

роботи)

-28,501 -28,501 -28,501 

1217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання

Поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" 

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
-12 400,000 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-4 259,466 -4 259,466 -2 935,584 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-4 259,466 -4 259,466 -2 935,584 

1417310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-4 321,552 -4 321,552 -2 997,670 

Нове будівництво огорожі навколо ЦПКіВ ім.

Горького
+1 610,998 +1 610,998 -0,097 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області) 

-4,918 

Нове будівництво дороги по вул. Верхарній -566,520 

Нове будівництво дороги до котельні по вул.Сергія

Зулінського, 9 (вул.Тарногродського, 9) зі сторони

вул.Київської 

-5 932,550 +2,100 -5 932,550 -15,907 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька)
-250,000 

Будівництво притулку для безпритульних тварин

по вул.Гонти
-1,062 

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)

-1 993,873 

Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від

Немирівського шосе до перехрестя з вул.Проектною

11), ділянки вул.Проектної 11 (від перехрестя з

вул.Проектною 16 до Черкаського шосе)

-98,145 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

-98,145 

Реконструкція громадської вбиральні на

просп.Космонавтів
-67,148 

1417360 Виконання інвестиційних проектів

1417361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету 

(бюджету розвитку) на об'єкти, які 

фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2018р. № 372-р



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
-20 000,000 

1417670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+62,086 +62,086 +62,086

Поповнення статутного капіталу МКП

«Вінницязеленбуд»
+125,285 +125,285 +125,285

Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» -16,063 -16,063 -16,063 

Поповнення статутного капіталу КП «Комбінат

комунальних підприємств» 
-46,051 -46,051 -46,051 

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницьке

шляхове управління»
-1,085 -1,085 -1,085 

0200000 Виконавчий комітет міської ради -8 217,964 -8 217,964 -8 217,964 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -8 217,964 -8 217,964 -8 217,964 

0217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
-8 217,964 -8 217,964 -8 217,964 

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький

інформаційний центр"
-2 300,000 -2 300,000 -2 300,000 

Поповнення статутного капіталу КП «Вінницький

муніципальний центр інновацій»    
-5 917,964 -5 917,964 -5 917,964 

0600000 Департамент освіти -24,982 

0610000 Департамент освіти -24,982 

0617320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-24,982 

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -24,982 

Будівництво навісу на території комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад №7 

Вінницької  міської ради" по бульвару Свободи, 3 в 

м. Вінниця (в т. ч. проектні роботи)

-24,982 

0200000 Виконавчий комітет міської ради -12 575,429 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -12 575,429 

0210160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -4 000,000 

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки -540,000 

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки -540,000 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Створення Вінницького

молодіжного центру" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"

Капітальні видатки -540,000 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

0217690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки -51,642 

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки -51,642 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
Капітальні видатки -51,642 

0219800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки -7 983,787 

в тому числі:

 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки -7 983,787 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області

на 2016-2020 роки"

Капітальні видатки -32,960 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2015-2018 роки в м. Вінниці"
Капітальні видатки -7 947,984 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
Капітальні видатки -3 098,234 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
Капітальні видатки -3 098,234 

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
Капітальні видатки -4 805,588 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки 

у Вінницькій області Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України

Капітальні видатки -4 805,588 

 = Департамент патрульної поліції Капітальні видатки -44,162 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної 

поліції

Капітальні видатки -44,162 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 
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класифікації 
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бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської

ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ

ДФС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого

комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради

по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до

місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб на 2014-2020 роки"

Капітальні видатки -2,843 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
Капітальні видатки -2,843 

1200000 Департамент міського господарства -0,117 

1210000 Департамент міського господарства -0,117 

1210160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -0,117 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -0,201 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -0,201 

1910160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -0,201 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -1 700,000 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -1 700,000 

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки -1 700,000 

з них:

- оновлення цифрових топографічних планів території

міста Вінниці масштабу 1:2000 на основі актуалізованої

аерофотозйомки та ортофотопланів зі створенням

тривимірної моделі міської забудови

Капітальні видатки -1 700,000 

0800000 Департамент соціальної політики -1 090,430 

0810000 Департамент соціальної політики -1 090,430 

0810160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -0,552 

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій

громадян

Капітальні видатки -7,198 

0813031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
Капітальні видатки -7,198 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки
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поточний рік

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

Капітальні видатки -7,198 

0813240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки -525,046 

0813241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки -494,469 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними

обмеженнями "Гармонія"

Капітальні видатки -494,469 

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
Капітальні видатки -30,577 

в тому числі:

- 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 -30,577 

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -557,634 

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 -557,634 

3100000 Департамент комунального майна -108,024 

3110000 Департамент комунального майна -108,024 

3110160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -1,409 

3116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм Капітальні видатки -106,615 

3116083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

Капітальні видатки -106,615 

з них:

- придбання приміщень для створення будинку сімейного

типу, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа
Капітальні видатки -106,615 

 в тому числі:
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 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки -105,859 

 = за рахунок коштів міського бюджету Капітальні видатки -0,756 

0600000 Департамент освіти +415,393

0610000 Департамент освіти +415,393

0611010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки +369,781

 в тому числі:

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +45,612

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки +45,612

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку Капітальні видатки +45,612

1000000 Департамент культури -268,653 

1010000 Департамент культури -268,653 

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки -0,441 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Бібліотека здатна дивувати" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці"

Капітальні видатки -0,441 

1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок Капітальні видатки

1014060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Капітальні видатки -5,300 

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки -62,912 

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки -62,912 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" Капітальні видатки -62,912 

1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -200,000 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури

місцевого значення «Особняк» (Львовича) по вул. С.

Петлюри, 15 (охоронний номер 6-Вн) (у т. ч. проектні

роботи)

Капітальні видатки -200,000 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -77,470 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -77,470 

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки -77,470 

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки -77,470 
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0200000 Департамент самоврядного контролю -0,300 

0210000 Департамент самоврядного контролю -0,300 

0210160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -0,300 

Всього -16 659,149 -16 659,149 -34 529,538 



(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет міської ради -9 120,970 -16 793,393 -25 914,363 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -9 120,970 -16 793,393 -25 914,363 

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

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

змінами)

-484,780 -540,000 -1 024,780 

0213132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -484,780 -540,000 -1 024,780 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Створення Вінницького молодіжного

центру" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці"

-460,000 -540,000 -1 000,000 

0217610 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)

-5 069,566 -5 069,566 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 827,896 -4 827,896 

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки

-241,670 -241,670 

0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -8 217,964 -8 217,964 

в тому числі:

Додаток 6

до проекту рішення міської ради   

Зміни до переліку програм, затверджених міською радою, які фінансуватимуться

за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький 

інформаційний центр"

Програма "Безпечне місто" на 2016-2018 роки

(рішення міської ради від 25.12.2015р. №48, зі

змінами)

-2 300,000 -2 300,000 

 - 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)

-5 917,964 -5 917,964 

0217680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

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

0217690 0490 Інша економічна діяльність -1 369,771 -51,642 -1 421,413 

0217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 369,771 -51,642 -1 421,413 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у місто

Вінницю на 2018-2020 роки (рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами)

-495,364 -51,642 -547,006 

- 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, зі змінами)

-698,407 -698,407 

- підготовка консолідованої фінансової інформації

спеціального призначення міста Вінниці за 2017 та 2016 роки

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-176,000 -176,000 

0218230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -1 857,802 -1 857,802 

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)

-18,737 -18,737 

    з них:

    = заходи, які виконує Громадське формування з 

охорони громадського порядку "Меч"
-18,737 -18,737 

 - виконання програми "Безпечне місто"

Програма "Безпечне місто" на 2016-2018 роки

(рішення міської ради від 25.12.2015р. №48, зі

змінами)

-40,000 -40,000 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку"

Програма "На варті міського порядку" на 2013-2018

роки (рішення міської ради від 23.08.2013р. №1376, зі

змінами)

-1 799,065 -1 799,065 

0218410 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)

-283,600 -283,600 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -283,600 -283,600 

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-30,451 -7 983,787 -8 014,238 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-30,451 -7 983,787 -8 014,238 

в тому числі:

 - виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на  

2016-2020 роки"

Програма поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського

управління Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки (рішення міської

ради від 26.02.2016р. №143, зі змінами)

-32,960 -32,960 

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в м.Вінниці на 2018-

2022р.р."  

Програма "Військово-патріотичне виховання молоді та

організація підготовки громадян до призову і служби в

Збройних Силах України в м. Вінниці на 2018-

2022р.р." (рішення міської ради від 30.03.2018р.

№1105)( зі змінами)

-10,000 -10,000 

з них:

 = Вінницький обласний військовий комісаріат -10,000 -10,000 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

військовий комісаріат 
-10,000 -10,000 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-

2018 роки в м. Вінниці"

Комплексна правоохоронна програма на 2015-2018

роки в м.Вінниці (рішення міської ради від

27.02.2015р. №2018, зі змінами)

-20,269 -7 947,984 -7 968,253 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
-4,269 -3 098,234 -3 102,503 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
-4,269 -3 098,234 -3 102,503 

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

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

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

-4 805,588 -4 805,588 

 = Департамент патрульної поліції -16,000 -44,162 -60,162 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-16,000 -44,162 -60,162 

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ

ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого

бюджету підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб

на 2014-2020 роки"

Комплексна програма Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ

ДФС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого

комітету міської ради, департаментів і відділів міської

ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до місцевого бюджету підприємств, установ,

організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки

(рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887, зі

змінами)

-0,182 -2,843 -3,025 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
-0,182 -2,843 -3,025 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1200000 Департамент міського господарства -100,000 -7 945,777 -8 045,777 

1210000 Департамент міського господарства -100,000 -7 945,777 -8 045,777 

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

м.Вінниці на 2018 рік 
-7 945,777 -7 945,777 

1217690 Інша економічна діяльність
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-100,000 -100,000 

1217693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -100,000 -100,000 

в тому числі:

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного

збору та інших платежів)

-100,000 -100,000 

1200000 Департамент житлового господарства -499,635 -499,635 

1210000 Департамент житлового господарства -499,635 -499,635 

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-499,635 -499,635 

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

житлово-комунального господарства 

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

-499,635 -499,635 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -67,450 -67,450 

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
-432,185 -432,185 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 003,552 -2 715,584 -4 719,136 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 003,552 -2 715,584 -4 719,136 

1413240 Інші заклади та заходи

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

-1 632,251 -1 632,251 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -89,285 -89,285 

в тому числі:

- 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)

-89,285 -89,285 

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

м.Вінниці на 2018 рік 
-2 997,670 -2 997,670 

1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

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

зі змінами)

+62,086 +62,086

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-1,085 -1,085 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -16,063 -16,063 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +125,285 +125,285

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-46,051 -46,051 

1417690 0490 Інша економічна діяльність
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-14,826 -14,826 

1417693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -14,826 -14,826 

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

-14,826 -14,826 

1418120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування життя

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

2020 роки (рішення міської ради від 26.12.2012р.

№1118, зі змінами)

-267,190 -267,190 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1418310
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)

+220,000 +220,000

1418312 0512 Утилізація відходів +220,000 +220,000

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4,390 -4,390 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4,390 -4,390 

1917420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

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

змінами)

-0,016 -0,016 

1917426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -0,016 -0,016 

в тому числі:

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами

руху на трамвайних та тролейбусних зупинках -0,016 -0,016 

1917690 Інша економічна діяльність
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-4,374 -4,374 

1917692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

-4,370 -4,370 

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "По оновленню рухомого

складу автобусного і тролейбусного парків" під державну

гарантію

-4,370 -4,370 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -4,370 -4,370 

1917693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -0,004 -0,004 

в тому числі:

- проведення плати за надання державної гарантії для

забезпечення виконання зобов’язань по кредиту, залученому

для реалізації проекту "По оновленню рухомого складу

автобусного і тролейбусного парків"

-0,004 -0,004 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1600000 Департамент архітектури та містобудування -190,000 -1 700,000 -1 890,000 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -190,000 -1 700,000 -1 890,000 

1617350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки (рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами)

-1 700,000 -1 700,000 

з них:

- оновлення цифрових топографічних планів території міста

Вінниці масштабу 1:2000 на основі актуалізованої

аерофотозйомки та ортофотопланів зі створенням

тривимірної моделі міської забудови

-1 700,000 -1 700,000 

1617690 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)

-190,000 -190,000 

1617693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -190,000 -190,000 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції

по реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-190,000 -190,000 

0800000 Департамент соціальної політики -250,185 -1 089,878 -1 340,063 

0810000 Департамент соціальної політики -250,185 -1 089,878 -1 340,063 

0813030

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)

+16,851 -7,198 +9,653

0813031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
-7,198 -7,198 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

-7,198 -7,198 

0813033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+6,135 +6,135

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей міста
+6,135 +6,135

0813036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+10,716 +10,716

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей міста
+10,716 +10,716

0813100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-33,419 -33,419 

0813104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

-33,419 -33,419 

0813160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

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

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-31,248 -31,248 

0813180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

+12,459 +12,459

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп
+12,459 +12,459

0813190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-23,466 -23,466 

0813192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-23,466 -23,466 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

 - інші громадські організації осіб з інвалідністю і  ветеранів -23,466 -23,466 

0813240 Інші заклади та заходи -191,362 -525,046 -716,408 

0813241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+49,848 -494,469 -444,621 

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)

+49,848 -494,469 -444,621 

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-241,210 -30,577 -271,787 

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

+4,000 +4,000

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-23,238 -23,238 

- 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

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-30,577 -30,577 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам територіальної громади міста Вінниці, яким

виповнилося 100 років і більше

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-78,261 -78,261 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- надання матеріальної грошової допомоги членам

територіальної громади міста Вінниці, які є

військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил

України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної

прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,

особами рядового, начальницького складу і

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, особам, що є у складі добровольчих

формувань, які брали участь в антитерористичній операції

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

захисту незалежності, суверенітету та територіальної

цілісності України отримали травму, поранення, контузію,

каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних військовослужбовців

та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-93,403 -93,403 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- поховання загиблих (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 антитерористичній операції

(АТО) або забезпеченні її проведення, та які в ході АТО

загинули (померли), під час захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України, і які на

день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік)

загиблого (померлого) військовослужбовця були членами

територіальної громади міста Вінниці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-0,387 -0,387 

- надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення

документів на земельні ділянки, які передаються за

рішеннями міської ради безоплатно у власність сім'ям

загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали

безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО)

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-25,945 -25,945 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам

(вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з

Чорнобильською катастрофою

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-1,776 -1,776 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям

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

загинув в ході АТО під час захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України, на проїзд в

міському електротранспорті та автомобільному транспорті

загального користування

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-2,200 -2,200 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- надання матеріальної 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

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-20,000 -20,000 

0817340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

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

-557,634 -557,634 

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

-557,634 -557,634 

3100000 Департамент комунального майна -106,615 -106,615 

3110000 Департамент комунального майна -106,615 -106,615 

3116080 Реалізація державних та місцевих житлових програм 
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-106,615 -106,615 

3116083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення

житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

-106,615 -106,615 

з них:

- придбання приміщень для створення будинку сімейного

типу, житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа
-106,615 -106,615 

 в тому числі:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
-105,859 -105,859 

 = за рахунок коштів міського бюджету -0,756 -0,756 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0600000 Департамент освіти -415,393 +390,411 -24,982 

0610000 Департамент освіти -415,393 +390,411 -24,982 

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

-1 862,420 +369,781 -1 492,639 

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+4 340,429 +4 340,429

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +4 340,429 +4 340,429

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

-37,402 -37,402 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -37,402 -37,402 

 в тому числі:

0611110 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)

-3 236,832 -3 236,832 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -3 236,832 -3 236,832 

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+2,319 +2,319

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

+378,513 +45,612 +424,125

0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +373,083 +45,612 +418,695

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-2,001 -2,001 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +374,277 +45,612 +419,889



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
+14,428 +14,428

 - інклюзивно-ресурсний центр -13,621 -13,621 

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -13,621 -13,621 

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +5,430 +5,430

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти 

м.Вінниці на 2013-2020 роки
+5,430 +5,430

з них:

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

+5,430 +5,430

0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-24,982 -24,982 

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -24,982 -24,982 

1000000 Департамент культури -1 656,695 -268,653 -1 925,348 

1010000 Департамент культури -1 656,695 -268,653 -1 925,348 

1011100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

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

№47, зі змінами)

-1 649,534 -1 649,534 

1014020 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)

-98,164 -98,164 

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний

хор "Вінниця"
-98,164 -98,164 

1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

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

№47, зі змінами)

+59,693 -0,441 +59,252

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Бібліотека здатна дивувати" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці"

+0,441 -0,441 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1014060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

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

№47, зі змінами)

+30,043 -5,300 +24,743

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1,267 -62,912 -61,645 

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

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

№47, зі змінами)

+1,884 -62,912 -61,028 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +1,884 +1,884

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -62,912 -62,912 

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -0,617 -0,617 

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

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

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

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

№47, зі змінами)

-0,617 -0,617 

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та 

мистецтва 
-0,617 -0,617 

1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

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

-200,000 -200,000 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури

місцевого значення «Особняк» (Львовича) по вул. С.

Петлюри, 15 (охоронний номер 6-Вн) (у т. ч. проектні

роботи)

-200,000 -200,000 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +77,470 -77,470 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +77,470 -77,470 

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

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

від 24.11.2017р. №950)

+134,027 -77,470 +56,557

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+134,027 -77,470 +56,557



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1115060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

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

від 24.11.2017р. №950)

-56,557 -56,557 

1115061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

-90,717 -90,717 

в тому числі:

 - проведення заходів -90,717 -90,717 

1115063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +34,160 +34,160

1500000 Департамент капітального будівництва -1,409 -1,409 

1510000 Департамент капітального будівництва -1,409 -1,409 

1517690 Інша економічна діяльність
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-1,409 -1,409 

1517692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

-1,406 -1,406 

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

-1,406 -1,406 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -1,406 -1,406 

1517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -0,003 -0,003 

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"

-0,003 -0,003 

3700000 Департамент фінансів -5,420 -5,420 

3710000 Департамент фінансів -5,420 -5,420 

3713240 Інші заклади та заходи -1,500 -1,500 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

3713242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-1,500 -1,500 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників органів місцевого

самоврядування

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-1,500 -1,500 

3717690 Інша економічна діяльність
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-3,920 -3,920 

3717693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -3,920 -3,920 

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та

інших послуг відповідно до укладених договорів

-3,920 -3,920 

Всього -14 170,179 -30 306,959 -44 477,138 



Додаток 7

до проекту  рішення міської ради   

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0100 Державне управління -3 967,090 -3 967,090 -4 002,579 -4 002,579 -4 002,579 -7 969,669 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -3 967,090 -3 967,090 -4 002,579 -4 002,579 -4 002,579 -7 969,669 

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

-2 098,000 -2 098,000 -2 098,000 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-1 869,090 -1 869,090 -4 002,579 -4 002,579 -4 002,579 -5 871,669 

1000 Освіта -2 064,927 -2 064,927 -1 886,570 +58,466 +415,393 +415,393 +415,393 -1 649,534 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -2 064,927 -2 064,927 -1 886,570 +58,466 +415,393 +415,393 +415,393 -1 649,534 

1010 0910 Надання дошкільної освіти -1 862,420 -1 862,420 -1 492,639 +369,781 +369,781 +369,781 -1 492,639 

1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+4 340,429 +4 340,429 +3 568,964 +47,022 +4 340,429

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +4 340,429 +4 340,429 +3 568,964 +47,022 +4 340,429 

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

-37,402 -37,402 +36,952 +0,793 -37,402 

 - за рахунок доходів міського бюджету -37,402 -37,402 +36,952 +0,793 -37,402 

1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-1 649,534 -1 649,534 -1 400,000 +58,466 -1 649,534 

1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-3 236,832 -3 236,832 -2 986,570 -3 236,832 

 - за рахунок доходів міського бюджету -3 236,832 -3 236,832 -2 986,570 -3 236,832 

1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +2,319 +2,319 +2,319 +2,319

1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +378,513 +378,513 +386,723 -50,134 +45,612 +45,612 +45,612 +424,125

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +373,083 +373,083 +386,723 -50,134 +45,612 +45,612 +45,612 +418,695

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-2,001 -2,001 -3,727 -2,001 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +374,277 +374,277 +374,874 -32,786 +45,612 +45,612 +45,612 +419,889

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +14,428 +14,428 +11,849 +14,428

 - інклюзивно-ресурсний центр -13,621 -13,621 -13,621 -13,621 

 = за рахунок доходів міського бюджету -13,621 -13,621 -13,621 -13,621 

1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +5,430 +5,430 +5,430

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на 

2013-2020 роки
+5,430 +5,430 +5,430

з них:

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+5,430 +5,430 +5,430

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -736,465 -736,465 -24,780 +2,589 -1 072,244 -1 072,244 -1 072,244 -1 808,709 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

 - за рахунок доходів міського бюджету -736,465 -736,465 -24,780 +2,589 -1 072,244 -1 072,244 -1 072,244 -1 808,709 

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+16,851 +16,851 -7,198 -7,198 -7,198 +9,653

3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
-7,198 -7,198 -7,198 -7,198 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
-7,198 -7,198 -7,198 -7,198 

3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+6,135 +6,135 +6,135

 в тому числі:

 - компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей 

міста
+6,135 +6,135 +6,135

3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+10,716 +10,716 +10,716

в тому числі:

 - компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей 

міста
+10,716 +10,716 +10,716
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Всього
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споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

3084 1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій

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

на пенсійну виплату

-4,306 -4,306 -4,306 

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

+4,306 +4,306 +4,306

3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

-33,419 -33,419 -33,419 

3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

-33,419 -33,419 -33,419 

3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -484,780 -484,780 -24,780 -540,000 -540,000 -540,000 -1 024,780 

3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -484,780 -484,780 -24,780 -540,000 -540,000 -540,000 -1 024,780 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Створення Вінницького молодіжного

центру" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці"

-460,000 -460,000 -540,000 -540,000 -540,000 -1 000,000 

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

-31,248 -31,248 -31,248 

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

+12,459 +12,459 +12,459

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп
+12,459 +12,459 +12,459

3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -23,466 -23,466 -23,466 

3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

-23,466 -23,466 -23,466 

в тому числі:
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 - інші громадські організації осіб з інвалідністю і  ветеранів -23,466 -23,466 -23,466 

3240 Інші заклади та заходи -192,862 -192,862 +2,589 -525,046 -525,046 -525,046 -717,908 

3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+49,848 +49,848 +2,589 -494,469 -494,469 -494,469 -444,621 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
+49,848 +49,848 +2,589 -494,469 -494,469 -494,469 -444,621 

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -242,710 -242,710 -30,577 -30,577 -30,577 -273,287 

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +4,000 +4,000 +4,000

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці -23,238 -23,238 -23,238 

- 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

-30,577 -30,577 -30,577 -30,577 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам територіальної громади міста Вінниці, яким виповнилося

100 років і більше

-78,261 -78,261 -78,261 

- надання матеріальної грошової допомоги членам територіальної

громади міста Вінниці, які є військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, особами рядового,

начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства

внутрішніх справ України, Управління державної охорони,

Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до

законів України військових формувань, особам, що є у складі

добровольчих формувань, які брали участь в антитерористичній

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

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності

України отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям

загиблих вищеназваних військовослужбовців та осіб, що

перебували у складі добровольчих формувань

-93,403 -93,403 -93,403 
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з них:
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Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- поховання загиблих (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

антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її проведення,

та які в ході АТО загинули (померли), під час захисту незалежності,

суверенітету та територіальної цілісності України, і які на день

смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) загиблого

(померлого) військовослужбовця були членами територіальної

громади міста Вінниці

-0,387 -0,387 -0,387 

- надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення

документів на земельні ділянки, які передаються за рішеннями

міської ради безоплатно у власність сім'ям загиблих (померлих)

військовослужбовців, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції (АТО)

-25,945 -25,945 -25,945 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-1,776 -1,776 -1,776 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком

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

ході АТО під час захисту незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України, на проїзд в міському

електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

-2,200 -2,200 -2,200 

- 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

-20,000 -20,000 -20,000 

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників органів місцевого самоврядування
-1,500 -1,500 -1,500 

4000 Культура i мистецтво -7,161 -7,161 +85,879 -68,653 -68,653 -68,653 -75,814 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -7,161 -7,161 +85,879 -68,653 -68,653 -68,653 -75,814 

4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
-98,164 -98,164 -98,164 

в тому числі:
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Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
-98,164 -98,164 -98,164 

4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +59,693 +59,693 +59,252 -0,441 -0,441 -0,441 +59,252

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Бібліотека здатна дивувати" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці"

+0,441 +0,441 -0,441 -0,441 -0,441 

4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+30,043 +30,043 +24,743 -5,300 -5,300 -5,300 +24,743

4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1,267 +1,267 +1,884 -62,912 -62,912 -62,912 -61,645 

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+1,884 +1,884 +1,884 -62,912 -62,912 -62,912 -61,028 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +1,884 +1,884 +1,884 +1,884

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -62,912 -62,912 -62,912 -62,912 

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -0,617 -0,617 -0,617 

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва м.Вінниці на 2016-2020 роки-всього
-0,617 -0,617 -0,617 

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -0,617 -0,617 -0,617 

5000 Фiзична культура i спорт +77,470 +77,470 -7,707 -77,470 -77,470 -77,470 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +77,470 +77,470 -7,707 -77,470 -77,470 -77,470 

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +134,027 +134,027 -28,000 -7,242 -77,470 -77,470 -77,470 +56,557

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+134,027 +134,027 -28,000 -7,242 -77,470 -77,470 -77,470 +56,557

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+90,717 +90,717 +90,717

5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -56,557 -56,557 +28,000 -0,465 -56,557 

5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-90,717 -90,717 -90,717 

в тому числі:

 - проведення заходів -90,717 -90,717 -90,717 

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-90,717 -90,717 -90,717 

5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +34,160 +34,160 +28,000 -0,465 +34,160
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6000 Житлово-комунальне господарство -2 221,171 -2 221,171 -106,615 -106,615 -106,615 -2 327,786 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-105,859 -105,859 -105,859 -105,859 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-1 472,066 -1 472,066 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -11 472,066 

 - за рахунок доходів міського бюджету -749,105 -749,105 +9 999,244 +9 999,244 +9 999,244 +9 250,139

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-499,635 -499,635 -499,635 

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

комунального господарства 
-499,635 -499,635 -499,635 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -67,450 -67,450 -67,450 

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
-432,185 -432,185 -432,185 

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 632,251 -1 632,251 -1 632,251 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-1 472,066 -1 472,066 -10 000,000 -10 000,000 -10 000,000 -11 472,066 

6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм -106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

осіб з їх числа

-106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

з них:

- придбання приміщень для створення будинку сімейного типу,

житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа
-106,615 -106,615 -106,615 -106,615 

 в тому числі:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
-105,859 -105,859 -105,859 -105,859 

 = за рахунок коштів міського бюджету -0,756 -0,756 -0,756 -0,756 

6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -89,285 -89,285 -89,285 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

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

-89,285 -89,285 -89,285 

7300 Будівництво та регіональний розвиток -13 426,063 -13 426,063 -13 426,063 -13 426,063 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-98,145 -98,145 -98,145 -98,145 
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-20 200,000 -20 200,000 -20 200,000 -20 200,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету +6 872,082 +6 872,082 +6 872,082 +6 872,082

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -10 943,447 -10 943,447 -10 943,447 -10 943,447 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-98,145 -98,145 -98,145 -98,145 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -24,982 -24,982 -24,982 -24,982 

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -24,982 -24,982 -24,982 -24,982 

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -757,634 -757,634 -757,634 -757,634 

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

-557,634 -557,634 -557,634 -557,634 

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого

значення «Особняк» (Львовича) по вул. С. Петлюри, 15  (охоронний 

номер 6-Вн) (у т. ч. проектні роботи)

-200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 

з них:

- оновлення цифрових топографічних планів території міста

Вінниці масштабу 1:2000 на основі актуалізованої аерофотозйомки

та ортофотопланів зі створенням тривимірної моделі міської

забудови

-1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 -1 700,000 

7360 Виконання інвестиційних проектів

7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

з них:

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

м. Вінниця - реконструкція

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-20 000,000 -20 000,000 -20 000,000 -20 000,000 
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7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-0,016 -0,016 -0,016 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -0,016 -0,016 -0,016 

7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом -0,016 -0,016 -0,016 

7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -0,016 -0,016 -0,016 

в тому числі:

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках 
-0,016 -0,016 -0,016 

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -6 778,866 -6 778,866 -7 857,620 +349,900 -8 207,520 -8 207,520 -14 636,486 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -6 778,866 -6 778,866 +4 542,380 +349,900 +4 192,480 +4 192,480 -2 236,486 

7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 069,566 -5 069,566 -5 069,566 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 827,896 -4 827,896 -4 827,896 

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва м.Вінниці на 2017-2020 роки
-241,670 -241,670 -241,670 

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -8 155,878 -8 155,878 -8 155,878 -8 155,878 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний

центр"
-2 300,000 -2 300,000 -2 300,000 -2 300,000 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
-5 917,964 -5 917,964 -5 917,964 -5 917,964 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 -12 400,000 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-1,085 -1,085 -1,085 -1,085 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -16,063 -16,063 -16,063 -16,063 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +125,285 +125,285 +125,285 +125,285 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-46,051 -46,051 -46,051 -46,051 

7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -25,000 -25,000 -25,000 

7690 Інша економічна діяльність -1 684,300 -1 684,300 +298,258 +349,900 -51,642 -51,642 -1 386,042 
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з них:

видатки 

розвитку

з них:

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

+349,900 +349,900 +349,900 

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +400,000 +400,000 +400,000 

- цільовий фонд містобудівного розвитку та охорони культурної

спадщини
-50,100 -50,100 -50,100 

7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими 

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-5,776 -5,776 -5,776 

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків" під державну гарантію

-4,370 -4,370 -4,370 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -4,370 -4,370 -4,370 

 - 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

-1,406 -1,406 -1,406 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -1,406 -1,406 -1,406 

7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 678,524 -1 678,524 -51,642 -51,642 -51,642 -1 730,166 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-495,364 -495,364 -51,642 -51,642 -51,642 -547,006 

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у

місто Вінницю на 2018-2020 роки
-698,407 -698,407 -698,407 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

призначення міста Вінниці за 2017 та 2016 роки
-176,000 -176,000 -176,000 

- проведення міжнародного аудиту, призначеного для оцінки

комунальної енергетичної політики (оплата ліцензійного збору та

інших платежів)

-100,000 -100,000 -100,000 

- 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

-14,826 -14,826 -14,826 
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з них:

- проведення плати за надання державної гарантії для

забезпечення виконання зобов’язань по кредиту, залученому для

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і

тролейбусного парків"

-0,004 -0,004 -0,004 

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-190,000 -190,000 -190,000 

- 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"

-0,003 -0,003 -0,003 

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та інших

послуг відповідно до укладених договорів

-3,920 -3,920 -3,920 

8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-267,190 -267,190 -267,190 

8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -267,190 -267,190 -267,190 

8200 Громадський порядок та безпека -1 857,802 -1 857,802 -1 857,802 

8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -1 857,802 -1 857,802 -1 857,802 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського

порядку у місті Вінниці на 2014-2019 роки 

-18,737 -18,737 -18,737 

    з них:

    = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
-18,737 -18,737 -18,737 

 - виконання програми "Безпечне місто" -40,000 -40,000 -40,000 

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" -1 799,065 -1 799,065 -1 799,065 

8300 Охорона навколишнього природного середовища +220,000 +220,000 +220,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +220,000 +220,000 +220,000

8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+220,000 +220,000 +220,000 

8312 0512 Утилізація відходів +220,000 +220,000 +220,000

8400 Засоби масової інформації -283,600 -283,600 -283,600 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

міського бюджету
-283,600 -283,600 -283,600 

 - за рахунок доходів міського бюджету

8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -283,600 -283,600 -283,600 

в тому числі:
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з них:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -283,600 -283,600 -283,600 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-283,600 -283,600 -283,600 

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-30,451 -30,451 -7 983,787 -7 983,787 -7 983,787 -8 014,238 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
-30,451 -30,451 -7 983,787 -7 983,787 -7 983,787 -8 014,238 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на

2016-2020 роки"

-32,960 -32,960 -32,960 -32,960 

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних

Силах України в м.Вінниці  на  2018-2022 р.р."  

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

з них:

 = Вінницький обласний військовий комісаріат -10,000 -10,000 -10,000 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

військовий комісаріат 
-10,000 -10,000 -10,000 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
-20,269 -20,269 -7 947,984 -7 947,984 -7 947,984 -7 968,253 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області -4,269 -4,269 -3 098,234 -3 098,234 -3 098,234 -3 102,503 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
-4,269 -4,269 -3 098,234 -3 098,234 -3 098,234 -3 102,503 

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

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

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

-4 805,588 -4 805,588 -4 805,588 -4 805,588 

 = Департамент патрульної поліції -16,000 -16,000 -44,162 -44,162 -44,162 -60,162 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-16,000 -16,000 -44,162 -44,162 -44,162 -60,162 
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з них:

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

-0,182 -0,182 -2,843 -2,843 -2,843 -3,025 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
-0,182 -0,182 -2,843 -2,843 -2,843 -3,025 

Всього -18 137,269 -18 137,269 -1 911,350 +139,227 -33 959,638 +569,900 -34 529,538 -34 529,538 -52 096,907 



до  проекту рішення міської ради

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

-30,451 -7 983,787 -8 014,238

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-30,451 -30,451

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-7 983,787 -7 983,787

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки у місті Вінниці,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного управління

ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020

роки"

-32,960 -32,960

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-32,960 -32,960

- виконання Програми "Військово-патріотичне

виховання молоді та організація підготовки громадян до

призову і служби в Збройних Силах України в

м.Вінниці  на  2018-2022р.р."  

-10,000 -10,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-10,000 -10,000

з них:

 = Вінницький обласний військовий комісаріат -10,000 -10,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-10,000 -10,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

військовий комісаріат 
-10,000 -10,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-10,000 -10,000

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 

2015-2018 роки в м. Вінниці"
-20,269 -7 947,984 -7 968,253

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-20,269 -20,269

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-7 947,984 -7 947,984

    з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
-4,269 -3 098,234 -3 102,503

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-4,269 -4,269

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-3 098,234 -3 098,234

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
-4,269 -3 098,234 -3 102,503

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-4,269 -4,269

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-3 098,234 -3 098,234

 = Державна установа «Центр обслуговування 

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

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-4 805,588 -4 805,588

в тому числі:

 Додаток 8

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок направлення вільного залишку 

бюджетних коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

  - заходи, які виконує Управління захисту 

економіки у Вінницькій області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України

-4 805,588 -4 805,588

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-4 805,588 -4 805,588

 = Департамент патрульної поліції -16,000 -44,162 -60,162

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-16,000 -16,000

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-44,162 -44,162

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області Департаменту 

патрульної поліції

-16,000 -44,162 -60,162

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-16,000 -16,000

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-44,162 -44,162

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської

ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області,

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому числі

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій області,

виконавчого комітету міської ради, департаментів і

відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету

підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на

2014-2020 роки"

-0,182 -2,843 -3,025

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-0,182 -0,182

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-2,843 -2,843

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
-0,182 -2,843 -3,025

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-0,182 -0,182

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
-2,843 -2,843

1417310

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-98,145 -98,145

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -98,145 -98,145

в тому числі:

3142

Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від

Немирівського шосе до перехрестя з вул.Проектною

11), ділянки вул.Проектної 11 (від перехрестя з

вул.Проектною 16 до Черкаського шосе)

-98,145 -98,145

1115030
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 90,717 90,717

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
90,717 90,717

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 45,000 45,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 45,717 45,717



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1115060
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -90,717 -90,717

1115061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення

регіону

-90,717 -90,717

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -90,717 -90,717

в тому числі:

 - проведення заходів -90,717 -90,717

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -90,717 -90,717

ВСЬОГО -30,451 -8 081,932 -8 112,383



до  проекту  рішення міської ради

 тис.грн.

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

0218410
Виконавчий комітет 

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

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

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

- фінансова підтримка КП "Радіокомпанія "Місто

над Бугом"
-283,600 -283,600

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

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

1217310

Департамент 

міського 

господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-200,000 -200,000

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

в тому числі:

3142

Реконструкція мережі водопроводу на розі вулиць

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

проектні роботи)

-200,000 -200,000

1217670

Департамент 

міського 

господарства

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-12 400,000 -12 400,000

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-12 400,000 -12 400,000

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-12 400,000 -12 400,000

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів -1 472,066 -10 000,000 -11 472,066

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -1 448,400 -1 448,400

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -23,666 -23,666

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -10 000,000 -10 000,000

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів -20 000,000 -20 000,000

1417361

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку

-20 000,000 -20 000,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -20 000,000 -20 000,000

з них:

 Додаток 9

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-20 000,000 -20 000,000

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету 

(бюджету розвитку) на об'єкти, які 

фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку 

відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

-20 000,000 -20 000,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -20 000,000 -20 000,000

ВСЬОГО -1 755,666 -42 600,000 -44 355,666

  С.Чорнолуцький В.о. керуючого справами виконкому           


