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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 17.10.2019 №2632 

   м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468» 

 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

ради від 21.12.2018 №1468»  (додається). 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

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

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 17.10.2019 №2632 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468 

 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 

08.10.2019р. №775, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів 

міського господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

транспорту та зв’язку, соціальної політики, охорони здоров’я, фінансів, 

економіки  і інвестицій, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік на 63 320 985,0 гривень, в тому числі за 

рахунок трансфертів з обласного бюджету – збільшити на 6 713 515,0 гривень, з 

них за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – на 5 250 983,0 

гривень, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України – збільшити на 56 607 470,0 

гривень. 

 

1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 1 008 973,0 гривень, з них за 

рахунок трансфертів з обласного бюджету – збільшити на 1 008 973,0 гривні, з 

них за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – на 1 008 973,0 

гривні. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 55 043 515,0 гривень, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

41 600 000,0 гривень згідно з додатком 9 до даного рішення. 
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1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 12 736 443,0 гривні, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

15 007 470,0 гривень згідно з додатком 9 до даного рішення. 

 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

8, 10, 11 рішення відповідно до додатків 1-9  даного рішення.  

 

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

«1.5. профіцит за загальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 1 068 915 545,22 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 068 915 545,22 гривень, згідно 

з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 366 088 082,96   гривні, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 114 522 601,50 гривня, джерелом покриття якого 

визначити направлення залишку коштів, що утворився по загальному фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі 114 522 601,50 гривня згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 251 565 481,46 гривня джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 1 068 915 545,22 гривень, запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в сумі 101 664 

000,0 гривень та направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі  80 985 936,24 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі 3 450 000,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі збільшити на 6 730 000,0 гривень додаткові видатки загального фонду 

бюджету, зменшити на 3 280 000,0 гривень додаткові видатки спеціального 

фонду бюджету, 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 5 рішення викласти в новій редакції: 
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 «5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених міською 

радою, у сумі 4 208 421 581,83 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.10 . Підпункт 18.2 пункту 18 рішення викласти в новій редакції: 

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 256 182 450,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 174 780 479,0 гривень та спеціального фонду в сумі 35 722 668,0 гривень, 

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

 

1.11 . Абзац другий пункту 21 рішення викласти в новій редакції: 

«- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 60 729 152,0 гривні». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В.Кривіцький).  
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження +56 607 470,00 +56 607 470,00

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

вартості
+56 607 470,00 +56 607 470,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб +56 607 470,00 +56 607 470,00

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
+56 607 470,00 +56 607 470,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +56 607 470,00 +56 607 470,00

40000000 Офіційні трансферти +7 722 488,00 +6 713 515,00 +1 008 973,00

41000000 Від органів державного управління +7 722 488,00 +6 713 515,00 +1 008 973,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +7 722 488,00 +6 713 515,00 +1 008 973,00

з них:

41050100

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

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

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими

відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової

енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що

надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+5 250 983,00 +5 250 983,00 

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок

війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 008 973,00 +1 008 973,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 462 532,00 +1 462 532,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за 

навчання учасників бойових дій та їх дітей
+1 153 032,00 +1 153 032,00

 = субвенція з обласного бюджету для надання екстреної медичної допомоги 

пацієнтам з порушенням мозкового кровообігу, інфарктами, кровотечами та 

політравмами, згідно "Маршруту пацієнта"

+309 500,00 +309 500,00

Разом доходів +64 329 958,00 +63 320 985,00 +1 008 973,00

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

208200 На кінець періоду -3 450 000,00 -3 450 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-11 727 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

Загальне фінансування +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

602200 На кінець періоду -3 450 000,00 -3 450 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-11 727 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

Загальне фінансування +3 450 000,00 -8 277 470,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



до проекту рішення міської ради

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки" 

+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

1200000 Департамент міського господарства +9 122,00

1210000 Департамент міського господарства +9 122,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +9 122,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+9 122,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +20 799,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +20 799,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +20 799,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+20 799,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +48 330 000,00 +48 330 000,00 +7 400,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00 +56 407 470,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +48 330 000,00 +48 330 000,00 +7 400,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00 +56 407 470,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 730 000,00 +6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 

Додаток 3

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+41 600 000,00 +41 600 000,00 +14 807 470,00 +14 807 470,00 +14 807 470,00 +56 407 470,00

 - за рахунок доходів бюджету +7 400,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+7 400,00 +7 400,00 +7 400,00 +7 400,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 730 000,00 +6 730 000,00 +6 730 000,00

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+20 600 000,00 +20 600 000,00 +20 600 000,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +6 404 015,00 +6 404 015,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +7 412 988,00

0810000 Департамент соціальної політики +6 404 015,00 +6 404 015,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +7 412 988,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+5 250 983,00 +5 250 983,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +6 259 956,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

 - за рахунок доходів бюджету

0813010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), управління багатоквартирним

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку

води та теплової енергії, абонентського обслуговування для

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних

будинках за індивідуальними договорами

+5 250 983,00 +5 250 983,00 +5 250 983,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+5 250 983,00 +5 250 983,00 +5 250 983,00

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+1 043 178,00 +1 043 178,00 +1 043 178,00

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
+4 207 805,00 +4 207 805,00 +4 207 805,00

0813220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-1 557,00 -1 557,00 -1 557,00 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-28 443,00 -28 443,00 -28 443,00 

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників

бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету
+1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

з них:

 -  за рахунок субвенції з обласного бюджету +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

в тому числі:

 = для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з 

порушенням мозкового кровообігу, інфарктами, 

кровотечами та політравмами, згідно "Маршруту 

пацієнта"

+309 500,00 +309 500,00 +309 500,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

3700000 Департамент фінансів +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

3710000 Департамент фінансів +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

соціально-економічний розвиток села Агрономічне 
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

ВСЬОГО +55 043 515,00 +55 043 515,00 +37 321,00 +12 736 443,00 +11 727 470,00 +12 736 443,00 +67 779 958,00



Державний 

бюджет

Обласний бюджет +5 250 983,00 +1 462 532,00 +1 153 032,00 +309 500,00 +1 008 973,00 +7 722 488,00

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького 

району

Всього +5 250 983,00 +1 462 532,00 +1 153 032,00 +309 500,00 +1 008 973,00 +7 722 488,00

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

загального фонду на: спеціального фонду на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

надання пільг та житлових субсидій населенню на 

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, квартирної плати 

(утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій), управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами (вивезення 

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, 

внесків за встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, 

абонентського обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за індивідуальними 

договорами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету
1

 виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі 

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 

районах антитерористичної операції у період її проведення, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 

- 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
1

здійснення 

компенсаційної 

виплати за 

навчання учасників 

бойових дій та їх 

дітей 
1

Всього

надання екстреної 

медичної допомоги 

пацієнтам з порушенням 

мозкового кровообігу, 

інфарктами, 

кровотечами та 

політравмами, згідно 

"Маршруту пацієнта" 
1

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі на:

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 08.10.2019р. №775



Державний 

бюджет

Обласний бюджет

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького 

району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

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

+3 450 000,00 +3 450 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +3 650 000,00

Всього

спеціального фонду на:

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за рахунок 

направлення вільного 

залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом 

на 01.01.2019р.)

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі на:

виконання заходів "Програми 

поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки в населених 

пунктах, що входять до Вінницької 

міської об'єднаної територіальної 

громади, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів 

Вінницького міського управління 

Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на 

2016-2020 роки" 
2

соціально-економічний 

розвиток (за рахунок 

перевиконання дохідної 

частини загального фонду 

бюджету) 
3

2 Рішення міської ради від 26.02.2016р.  №143 "Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Вінницького міського управління 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки", зі змінами
3 

Рішення міської ради від 01.11.2019р. "Про передачу у 2019 році з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади сільському 

бюджету села Агрономічне Вінницького району субвенції на соціально-економічний розвиток села Агрономічне"



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1200000 Департамент міського господарства

1210000 Департамент міського господарства

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків (в т.ч. проектні роботи)
2019 -27 269,00 -27 269,00 100,0

Нове будівництво дитячого та спортивного

майданчиків по вул.Медова, б/н, навпроти будинку

№29 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +27 269,00 +27 269,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +3 450 000,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +3 450 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного управління

ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

Капітальні видатки +3 450 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +8 077 470,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +8 077 470,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів Капітальні видатки +3 077 470,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" Капітальні видатки +3 077 470,00 

з них:

 Додаток  5

до проекту рішення міської ради

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



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +3 077 470,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки +5 000 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки +5 000 000,00 

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -6 730 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +11 730 000,00 

3700000 Департамент фінансів +200 000,00 

3710000 Департамент фінансів +200 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки +200 000,00 

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького

району на соціально-економічний розвиток села

Агрономічне 

Капітальні видатки +200 000,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +200 000,00 

Всього +11 727 470,00



(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного управління

ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, 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
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +56 400 070,00 +48 322 600,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +56 400 070,00 +48 322 600,00 +8 077 470,00 +8 077 470,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+27 330 000,00 +27 330 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 330 000,00 +27 330 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +27 330 000,00 +27 330 000,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-7 400,00 -7 400,00 

в тому числі:

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-7 400,00 -7 400,00 

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+6 000 000,00 +6 000 000,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +6 000 000,00 +6 000 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним

транспортом загального користування 

Програма розвитку муніципального

пасажирського автомобільного транспорту

загального користування на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №540, зі змінами
+6 000 000,00 +6 000 000,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+15 000 000,00 +15 000 000,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +15 000 000,00 +15 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0813240 3240 Інші заклади та заходи

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+30 000,00 +30 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання додаткових до встановлених законодавством

допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-1 557,00 -1 557,00 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-28 443,00 -28 443,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+309 500,00 +309 500,00

з них:

 -  за рахунок субвенції з обласного бюджету +309 500,00 +309 500,00

в тому числі:

 = для надання екстреної медичної допомоги 

пацієнтам з порушенням мозкового кровообігу, 

інфарктами, кровотечами та політравмами, згідно 

"Маршруту пацієнта"

+309 500,00 +309 500,00

3700000 Департамент фінансів +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

3710000 Департамент фінансів +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району

на соціально-економічний розвиток села Агрономічне 

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

ВСЬОГО +60 359 570,00 +48 632 100,00 +11 727 470,00 +11 727 470,00



(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління +7 400,00 +7 400,00 +37 321,00 +7 400,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +7 400,00 +7 400,00 +37 321,00 +7 400,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+7 400,00 +7 400,00 +37 321,00 +7 400,00

2000 2000 Охорона здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

з них:

 -  за рахунок субвенції з обласного бюджету +309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

в тому числі:

 = для надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з 

порушенням мозкового кровообігу, інфарктами, 

кровотечами та політравмами, згідно "Маршруту 

пацієнта"

+309 500,00 +309 500,00 +309 500,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +6 404 015,00 +6 404 015,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +7 412 988,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+5 250 983,00 +5 250 983,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +6 259 956,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

 - за рахунок доходів бюджету

3010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), управління багатоквартирним

будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення

побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку

води та теплової енергії, абонентського обслуговування для

споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних

будинках за індивідуальними договорами

+5 250 983,00 +5 250 983,00 +5 250 983,00

в тому числі:

Додаток 7

до проекту рішення міської ради

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+5 250 983,00 +5 250 983,00 +5 250 983,00

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+1 043 178,00 +1 043 178,00 +1 043 178,00

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
+4 207 805,00 +4 207 805,00 +4 207 805,00

3220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

3222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-1 557,00 -1 557,00 -1 557,00 

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-28 443,00 -28 443,00 -28 443,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників

бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету
+1 153 032,00 +1 153 032,00 +1 153 032,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +27 322 600,00 +27 322 600,00 +27 322 600,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 730 000,00 +6 730 000,00 +6 730 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+20 600 000,00 +20 600 000,00 +20 600 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +27 330 000,00 +27 330 000,00 +27 330 000,00

в тому числі:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 730 000,00 +6 730 000,00 +6 730 000,00

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+20 600 000,00 +20 600 000,00 +20 600 000,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-7 400,00 -7 400,00 -7 400,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+21 000 000,00 +21 000 000,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +24 077 470,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+21 000 000,00 +21 000 000,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +24 077 470,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 -6 730 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00 +11 730 000,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

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

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького району на

соціально-економічний розвиток села Агрономічне 
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки" 

+3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00 +3 450 000,00

ВСЬОГО +55 043 515,00 +55 043 515,00 +37 321,00 +12 736 443,00 +11 727 470,00 +12 736 443,00 +67 779 958,00



до проекту рішення міської ради

(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 

+3 450 000,00 +3 450 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+3 450 000,00 +3 450 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки в населених пунктах,

що входять до Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського

управління Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

+3 450 000,00 +3 450 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+3 450 000,00 +3 450 000,00 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+6 730 000,00 +6 730 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+6 730 000,00 +6 730 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+6 730 000,00 +6 730 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+6 730 000,00 +6 730 000,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-6 730 000,00 -6 730 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-6 730 000,00 -6 730 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-6 730 000,00 -6 730 000,00 

ВСЬОГО +6 730 000,00 -3 280 000,00 +3 450 000,00

 Додаток 8

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 

01.01.2019р.



до проекту рішення міської ради

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+20 600 000,00 +20 600 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+20 600 000,00 +20 600 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+20 600 000,00 +20 600 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+20 600 000,00 +20 600 000,00 

1917410

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів автомобільним транспортом
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту +6 000 000,00 +6 000 000,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським

автомобільним транспортом загального користування 

+6 000 000,00 +6 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту +15 000 000,00 +15 000 000,00 

 в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним транспортом
+15 000 000,00 +15 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+15 000 000,00 +15 000 000,00 

1917430

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та розвиток місцевих аеропортів +3 077 470,00 +3 077 470,00 

з них:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +3 077 470,00 +3 077 470,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+3 077 470,00 +3 077 470,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
+11 730 000,00 +11 730 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+11 730 000,00 +11 730 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+11 730 000,00 +11 730 000,00 

3719770
Департамент 

фінансів
Інші субвенції з місцевого бюджету +200 000,00 +200 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

в тому числі:

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького

району на соціально-економічний розвиток села

Агрономічне 

+200 000,00 +200 000,00 

ВСЬОГО +41 600 000,00 +15 007 470,00 +56 607 470,00

 Додаток 9

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

  С.ЧорнолуцькийВ.о. керуючого справами виконкому                                                                                                      


