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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 01.11.2019 №1994 

           м. Вінниця                                                             45 сесія 7 скликання  

 

 

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, від 23.10.2019р. №832, розглянувши звернення 

виконавчого комітету, департаментів міського господарства, житлового 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

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

культури, капітального будівництва, фінансів, самоврядного контролю, 

маркетингу міста та туризму, економіки  і інвестицій, комітету по фізичній 

культурі і спорту, 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 63 620 985,0 гривень, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету – збільшити на 7 013 515,0 

гривень, з них за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету – на 

5 250 983,0 гривні, 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 33 008 973,0 гривні, 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. 
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1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 64 574 575,0 гривень, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

51 348 060,0 гривень згідно з додатком 9 до даного рішення. 
      
1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 35 647 569,0 гривень, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на              

5 259 410,0 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 1 059 784 485,22 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 059 784 485,22 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 357 099 208,96   гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 114 622 601,50 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 114 622 601,50 гривня згідно з додатком 2 цього 

рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 242 476 607,46 гривень джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 059 784 485,22 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 81 028 122,24 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 3 550 000,0 гривень на додаткові 

видатки бюджету, в тому числі збільшити на 6 750 100,0 гривень додаткові 

видатки загального фонду бюджету, зменшити на 3 200 100,0 гривень 
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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: 

 «5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 4 240 613 181,83 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 255 875 850,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 174 780 479,0 гривень та спеціального фонду в сумі 36 029 268,0 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 65 958 365,0 гривень». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  

 
 

 

Міський голова                                                                                  С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора, начальник  

бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



(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

30000000 Доходи від операцій з капіталом +32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів +32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

33010000 Кошти від продажу землі +32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

з них:

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

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

знаходяться на території Автономної  Республіки Крим

+32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +88 607 470,00 +56 607 470,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти +8 022 488,00 +7 013 515,00 +1 008 973,00

41000000 Від органів державного управління +8 022 488,00 +7 013 515,00 +1 008 973,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +8 022 488,00 +7 013 515,00 +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 +1 762 532,00 +1 762 532,00

в тому числі:

 =  субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати особам з 

інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування автотранспорту 

та транспортне обслуговування, а також на встановлення телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп

+300 000,00 +300 000,00

 = 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 +96 629 958,00 +63 620 985,00 +33 008 973,00 +32 000 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 01.11.2019 №1994

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 +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

208200 На кінець періоду -3 592 186,00 -3 550 000,00 -42 186,00 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
-42 186,00 -42 186,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-2 596 410,00 +2 596 410,00 +2 596 410,00

Загальне фінансування +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

602200 На кінець періоду -3 592 186,00 -3 550 000,00 -42 186,00 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
-42 186,00 -42 186,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-2 596 410,00 +2 596 410,00 +2 596 410,00

Загальне фінансування +3 592 186,00 +953 590,00 +2 638 596,00 +2 596 410,00

Міський голова                                                                                                            

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 01.11.2019 №1994

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  рішення міської ради   

від 01.11.2019 №1994

(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 -61 500,00 -61 500,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00 +3 828 400,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -61 500,00 -61 500,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00 +3 828 400,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+70 000,00 +70 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +370 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -151 600,00 -151 600,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 -91 600,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-91 600,00 -91 600,00 -91 600,00 

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність -60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
-60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2019 роки 

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

    з них:

  = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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



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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

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

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі 

Вінницького національного технічного університету"
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

1200000 Департамент міського господарства +9 122,00 +9 915 852,00 +9 873 666,00 +9 915 852,00 +9 915 852,00

1210000 Департамент міського господарства +9 122,00 +9 915 852,00 +9 873 666,00 +9 915 852,00 +9 915 852,00

з них:

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду бюджету станом на 01.01.2019р. (за рахунок цільового

фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту)

+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

 - за рахунок доходів бюджету +9 122,00 -235 495,00 -235 495,00 -235 495,00 -235 495,00 

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

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

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -235 495,00 -235 495,00 -235 495,00 -235 495,00 

1217690 7690 Інша економічна діяльність +42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

1217691 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

+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00



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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2019р.
+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

1200000 Департамент житлового господарства -218 100,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 326 785,00

1210000 Департамент житлового господарства -218 100,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 326 785,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+3 326 785,00 +3 326 785,00 +3 326 785,00 +3 326 785,00

 - за рахунок доходів бюджету -218 100,00 -218 100,00 +218 100,00 +218 100,00 +218 100,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-218 100,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 326 785,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+3 501 508,00 +3 501 508,00 +3 501 508,00 +3 501 508,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+3 283 408,00 +3 283 408,00 +3 283 408,00 +3 283 408,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

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

комунального господарства 
-218 100,00 -218 100,00 -218 100,00 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -218 100,00 -218 100,00 -218 100,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +6 500 000,00 +6 500 000,00 +20 799,00 +6 500 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +6 500 000,00 +6 500 000,00 +20 799,00 +6 500 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+6 500 000,00 +6 500 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -25 500 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету +20 799,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00 +32 000 000,00

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

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

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +6 500 000,00 +6 500 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +16 500 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+6 500 000,00 +6 500 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -25 500 000,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 



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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

1417361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

з них:

- вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +48 228 906,00 +48 228 906,00 +7 400,00 +13 613 283,00 +13 613 283,00 +13 613 283,00 +61 842 189,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +48 228 906,00 +48 228 906,00 +7 400,00 +13 613 283,00 +13 613 283,00 +13 613 283,00 +61 842 189,00

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 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+41 498 906,00 +41 498 906,00 +20 343 283,00 +20 343 283,00 +20 343 283,00 +61 842 189,00

 - 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
-299 200,00 -299 200,00 +7 400,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +7 400,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-306 600,00 -306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+27 506 286,00 +27 506 286,00 +27 506 286,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 506 286,00 +27 506 286,00 +27 506 286,00

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

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +176 286,00 +176 286,00 +176 286,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+176 286,00 +176 286,00 +176 286,00

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:
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- 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 +29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

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
+16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00

в тому числі:

 - оплата зобов'язань перед КП "Вінницяоблводоканал" 

за договором відступлення права вимоги
+5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

0800000 Департамент соціальної політики +7 104 015,00 +7 104 015,00 +16 452,00 +1 406 413,00 +397 440,00 +1 406 413,00 +8 510 428,00

0810000 Департамент соціальної політики +7 104 015,00 +7 104 015,00 +16 452,00 +1 406 413,00 +397 440,00 +1 406 413,00 +8 510 428,00

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 +1 453 032,00 +1 453 032,00 +1 453 032,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+400 000,00 +400 000,00 +161 945,00 +161 945,00 +161 945,00 +561 945,00

 - за рахунок доходів бюджету +16 452,00 +235 495,00 +235 495,00 +235 495,00 +235 495,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+16 452,00
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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

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих 

дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

0813170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

0813171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на

транспортне обслуговування

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

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

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
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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 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +1 550 472,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 153 032,00 +1 153 032,00 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +1 550 472,00

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 

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками

бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

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

забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

+397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+161 945,00 +161 945,00 +161 945,00 +161 945,00

- 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
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0600000 Департамент освіти -34 000,00 -34 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -130 000,00 

0610000 Департамент освіти -34 000,00 -34 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -130 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -34 000,00 -34 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -130 000,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки

з них:

 = виконання інших заходів Програми -1 813,00 -1 813,00 -1 813,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+1 813,00 +1 813,00 +1 813,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 

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

1000000 Департамент культури +184 784,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00 +318 236,00 +503 020,00

1010000 Департамент культури +184 784,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00 +318 236,00 +503 020,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+184 784,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00 +318 236,00 +503 020,00

 - за рахунок доходів бюджету

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+75 000,00 +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +184 784,00 +184 784,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +428 020,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -60 630,00 -60 630,00 +225 000,00 +225 000,00 +225 000,00 +164 370,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -60 630,00 -60 630,00 +225 000,00 +225 000,00 +225 000,00 +164 370,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+164 370,00 +164 370,00 +164 370,00

 - за рахунок доходів бюджету -225 000,00 -225 000,00 +225 000,00 +225 000,00 +225 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +247 270,00 +247 270,00 +247 270,00

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

видів спорту
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+197 270,00 +197 270,00 +197 270,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +239 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00 +45 000,00 +284 370,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+239 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00 +45 000,00 +284 370,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+114 370,00 +114 370,00 +114 370,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +1 508 618,00 +1 508 618,00 +1 508 618,00 +1 508 618,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 

3700000 Департамент фінансів +2 591 600,00 +2 591 600,00 +30 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 291 600,00

3710000 Департамент фінансів +2 591 600,00 +2 591 600,00 +30 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 291 600,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +91 600,00 +91 600,00 +30 000,00 +91 600,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+91 600,00 +91 600,00 +30 000,00 +91 600,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на фінансову підтримку

КП "Вінницяоблводоканал"
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

- обласному бюджету Вінницької області, як співфінансування, для

придбання спеціалізованого санітарного транспорту екстреної

медичної допомоги в рамках реалізації пілотного проекту щодо

розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій

області, що здійснюється за рахунок субвенції з державного

бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22.05.2019 №445

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

- 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
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класифікації 

видатків та 
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програмної 

класифікації 

видатків та 
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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

0200000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0210000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

ВСЬОГО +64 574 575,00 +64 574 575,00 +83 773,00 +35 647 569,00 +34 596 410,00 +35 647 569,00 +100 222 144,00

Міський голова  С.Моргунов     



Державний 

бюджет

Обласний бюджет +5 250 983,00 +1 762 532,00 +300 000,00 +1 153 032,00 +309 500,00 +1 008 973,00 +8 022 488,00

Сільський бюджет 

села Агрономічне 

Вінницького 

району

Всього +5 250 983,00 +1 762 532,00 +300 000,00 +1 153 032,00 +309 500,00 +1 008 973,00 +8 022 488,00

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

2
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 23.10.2019р. №832

 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

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

надання екстреної 

медичної допомоги 

пацієнтам з порушенням 

мозкового кровообігу, 

інфарктами, 

кровотечами та 

політравмами, згідно 

"Маршруту пацієнта" 
1

компенсаційні виплати 

особам з інвалідністю на 

бензин (пальне), ремонт, 

техобслуговування 

автотранспорту та 

транспортне 

обслуговування, а також 

на встановлення 

телефонів особам з 

інвалідністю I і II груп 
2

здійснення 

компенсаційної 

виплати за 

навчання учасників 

бойових дій та їх 

дітей 
1

Субвенції 

Всього

загального фонду на: спеціального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та теплової 

енергії, абонентського обслуговування для 

споживачів комунальних послуг, що 

надаються у багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету
1

в тому числі на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Додаток 4

до рішення міської ради

від 01.11.2019 №1994



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

в тому числі 

на:

в тому числі 

на:

+20 100,00 +20 100,00 +20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 450 000,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00

+2 500 000,00 +2 500 000,00

+20 100,00 +20 100,00 +20 100,00 +20 100,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +3 529 900,00 +3 450 000,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00

3 
Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки", зі змінами      

4 
Рішення міської ради від 01.11.2019р. №2016 "Про передачу у 2019 році субвенцій з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету Вінницької області"

5
 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
6
 Рішення міської ради від 01.11.2019р. №1992 "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"

на реалізацію 

проекту 

"Стартап 

Школа м.Вінниці 

на базі 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

заходи, які 

виконує 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет

на реалізацію 

проекту 

"Стартап 

Школа 

м.Вінниці на 

базі 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

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" 
5

 фінансову 

підтримку КП 

"Вінницяоблводока

нал" (за рахунок 

перевиконання 

дохідної частини 

загального фонду 

бюджету)
4

 виконання заходів 

Програми 

цифрового 

розвитку на  2018-

2022 роки  
3

з них:

 виконання 

заходів 

Програми 

цифрового 

розвитку на  

2018-2022 

роки  
3

з них:

заходи, які 

виконує 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет

На виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (за 

рахунок 

направлення 

вільного 

залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті 

станом на 

01.01.2019р.)

Субвенції 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на: спеціального фонду на:

в тому числі на:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 

01.01.2019р.)

в тому числі на:



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)

+3 550 000,00

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +5 000 000,00

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

+2 700 000,00 +2 500 000,00 +200 000,00 +8 750 000,00

Міський голова С. Моргунов

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі на:

співфінансування, для придбання 

спеціалізованого санітарного 

транспорту екстреної медичної 

допомоги в рамках реалізації пілотного 

проекту щодо розвитку системи 

екстреної медичної допомоги у 

Вінницькій області, що здійснюється за 

рахунок субвенції з державного бюджету 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.05.2019 №445 

(за рахунок перевиконання дохідної 

частини загального фонду бюджету) 
4

соціально-економічний 

розвиток (за рахунок 

перевиконання дохідної 

частини загального фонду 

бюджету) 
6

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

спеціального фонду на:



від 01.11.2019 №1994

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 Департамент капітального будівництва 

1510000 Департамент капітального будівництва 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+1 508 618,00 

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім.Горького

по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
2016-2019 -454 689,00 +1 500 000,00 100,0

Реконструкція підземного переходу по вул.Пирогова

в м. Вінниця
2019 +8 618,00 +8 618,00 100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-1 508 618,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 508 618,00 

Будівництво Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

2017-2020 -1 508 618,00 82,8

1200000 Департамент міського господарства -235 495,00 

1210000 Департамент міського господарства -235 495,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-235 495,00 

Нове будівництво мережі водопроводу по

вул.І.Савченка (від вул. Лугової до вул.

Садовського) в м.Вінниці

2019 +129 169,00 100,0

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Могильчака, 19-77 в м. Вінниці
2019 +617 490,00 100,0

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Помаранчева, пров. Помаранчевий в м.Вінниці
2019 -879 991,00 -545 600,00 -100,0

Нове будівництво мережі зливової каналізації від

будинків №№ 11, 13 по вул. В.Порика до

просп.Космонавтів в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 +138 874,00 +104 241,00 100,0

Нове будівництво дитячих та спортивних

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

 Додаток  5

до 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

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

О.Кобилянської, вул. Лісовій (від 1 пров. Лісового

до 3 пров. Лісового), вул. Серпневій, вул. Ранковій,

вул. Ботанічній, вул. Новій, вул. Медовій (від вул.

Серпневої до вул. Ранкової), вул. М.Гавриш (від

вул. Ю.Рябчинської до вул. О.Кобилянської), 1,2,3

пров. Лісовому, пров. Медовому в м.Вінниці 

2019 -7 741 856,00 -1 989 350,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

будинків №17, 19а по вул. Я.Шепеля в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +52 706,00 +25 526,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

будинків №40, 42 по вул. М.Кішки в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +166 341,00 +156 185,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №63 по просп. Космонавтів в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +476 872,00 +476 872,00 100,0 

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

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Могильчака в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  
2019 +750 000,00 +750 000,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку № 77 по вул. Л. Ратушної у м.Вінниці 
2019 +286 658,00 +39 972,00 100,0

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-10 000 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-10 000 000,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 2017-2020 -354 641,00 75,2

Нове будівництво берегоукріплення з очисткою

річки П'ятничанка
2017-2019 +354 641,00 +354 641,00 100,0

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     -10 000 000,00 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

-10 000 000,00 

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
2019 -10 000 000,00 100,0

 в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

-10 000 000,00 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +300 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +300 000,00 

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+300 000,00 

Реконструкція системи опалення житлового

будинку, в якому функціонує дитячий будинок

сімейного типу, за адресою: м. Вінниця, Нахімова 2-

й тупик, будинок 12 (в т. ч.  проектні роботи) 
2019 +300 000,00 +300 000,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду міського бюджету
+300 000,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та

РП 10кВ для забезпечення електропостачання

території Вінницького індустріального парку по вул. 

Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці

2018-2019 +3 836 966,00 100,0

Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця

вул.600-річчя,21

2018-2020 -3 836 966,00 49,7

0600000 Департамент освіти -130 000,00 

0610000 Департамент освіти -130 000,00 

0617320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-130 000,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -130 000,00 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове будівництво лінії електропостачання до

комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 (243)

в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 -130 000,00 -130 000,00 -100,0

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 

2617330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+130 000,00 

Нове будівництво лінії електропостачання до

комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 (243)

в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 +130 000,00 +130 000,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 589 900,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 589 900,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки +60 000,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки +60 000,00 

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки
Капітальні видатки +60 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +3 529 900,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +3 529 900,00 

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 

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
Капітальні видатки +79 900,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на 

базі Вінницького національного технічного університету"
Капітальні видатки +79 900,00 

в тому числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
Капітальні видатки +79 900,00 

1200000 Департамент міського господарства +10 109 161,00 

1210000 Департамент міського господарства +10 109 161,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки +10 109 161,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств

житлово-комунального господарства

Капітальні видатки +10 109 161,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки +10 109 161,00 

1200000 Департамент житлового господарства +3 544 885,00 

1210000 Департамент житлового господарства +3 544 885,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки +3 544 885,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +3 544 885,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +3 501 508,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки +3 283 408,00 

  - виконання програми "Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2014-2019 роки"

Капітальні видатки +43 377,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

Капітальні видатки +43 377,00 

з них:
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 - за рахунок перевиконання дохідної 

частини загального фонду бюджету      
Капітальні видатки +43 377,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+10 000 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+10 000 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +10 000 000,00 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки -32 000 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +13 613 283,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +13 613 283,00 

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +306 600,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +306 600,00 

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:

 = 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 +10 229 213,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки +10 229 213,00 

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 +16 959 213,00 

в тому числі:
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 - оплата зобов'язань перед КП 

"Вінницяоблводоканал" за договором 

відступлення права вимоги

Капітальні видатки +5 229 213,00 

0800000 Департамент соціальної політики +397 440,00 

0810000 Департамент соціальної політики +397 440,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки +397 440,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
Капітальні видатки +397 440,00 

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади, які є особами з інвалідністю

внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані,

або учасниками проведення антитерористичної операції

та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях,

що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних

сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення

легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

Капітальні видатки +397 440,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +161 945,00 

0600000 Департамент освіти +34 000,00 

0610000 Департамент освіти +34 000,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +34 000,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки +34 000,00 

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку Капітальні видатки +34 000,00 

1000000 Департамент культури +318 236,00 

1010000 Департамент культури +318 236,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки +75 000,00 

в тому числі:
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +75 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки +243 236,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки +243 236,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" Капітальні видатки +243 236,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +243 236,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +225 000,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +225 000,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки +45 000,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки +45 000,00 

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки +180 000,00 

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд Капітальні видатки +180 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки +180 000,00 

3700000 Департамент фінансів +2 700 000,00 

3710000 Департамент фінансів +2 700 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки +2 700 000,00 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області, як

співфінансування, для придбання спеціалізованого

санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в

рамках реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи

екстреної медичної допомоги у Вінницькій області, що

здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22.05.2019 №445

Капітальні видатки +2 500 000,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +2 500 000,00 
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- 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 +34 596 410,00

Міський голова С.Моргунов



від 01.11.2019 №1994

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 920 000,00 +30 100,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 920 000,00 +30 100,00 +3 889 900,00 +3 889 900,00

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Програма інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №505
-60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського

порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки 

Комплексна програма заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони

громадського порядку у населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2019 роки

Рішення міської ради від

30.05.2014р. №1747, зі змінами
+70 000,00 +70 000,00

    з них:

  = заходи, які виконує Громадське формування з 

охорони громадського порядку "Меч"
+70 000,00 +70 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 550 000,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 550 000,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00

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

Додаток 6

до 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

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки  

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+100 000,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на 

базі Вінницького національного технічного університету"
+100 000,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+100 000,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00

1200000 Департамент міського господарства +9 873 666,00 +9 873 666,00 +9 873 666,00

1210000 Департамент міського господарства +9 873 666,00 +9 873 666,00 +9 873 666,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-235 495,00 -235 495,00 -235 495,00 

1200000 Департамент житлового господарства +3 326 785,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

1210000 Департамент житлового господарства +3 326 785,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+3 326 785,00 -218 100,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

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
+3 501 508,00 +3 501 508,00 +3 501 508,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

Програма розвитку самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки

Рішення міської від 26.09.2014

№1825, зі змінами
+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

в тому числі:



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

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією 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
-218 100,00 -218 100,00 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -218 100,00 -218 100,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +6 500 000,00 +6 500 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +6 500 000,00 +6 500 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

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
+16 500 000,00 +6 500 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального

розвитку

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

з них:

- вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019р. № 351-р

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +61 834 789,00 +48 528 106,00 +13 306 683,00 +13 306 683,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +61 834 789,00 +48 528 106,00 +13 306 683,00 +13 306 683,00

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
+27 506 286,00 +27 506 286,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 506 286,00 +27 506 286,00

в тому числі:

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

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +176 286,00 +176 286,00



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

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:

- 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.
+3 106 690,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +3 106 690,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

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
+10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

в тому числі:

 - оплата зобов'язань перед КП 

"Вінницяоблводоканал" за договором відступлення 

права вимоги

+5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

0800000 Департамент соціальної політики +797 440,00 +400 000,00 +397 440,00 +397 440,00

0810000 Департамент соціальної політики +797 440,00 +400 000,00 +397 440,00 +397 440,00

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, 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
+400 000,00 +400 000,00

в тому числі:



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 
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Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та 

потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+397 440,00 +397 440,00 +397 440,00

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

- 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 

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади, які є особами з інвалідністю

внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або

учасниками проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил

(ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення

легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

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
+397 440,00 +397 440,00 +397 440,00

0600000 Департамент освіти -130 000,00 -34 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

0610000 Департамент освіти -130 000,00 -34 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2020 роки
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами

з них:
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Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = виконання інших заходів Програми -1 813,00 -1 813,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

+1 813,00 +1 813,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 

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

1000000 Департамент культури +503 020,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00

1010000 Департамент культури +503 020,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+75 000,00 +75 000,00 +75 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +428 020,00 +184 784,00 +243 236,00 +243 236,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+334 230,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +334 230,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +93 790,00 +93 790,00

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+93 790,00 +93 790,00

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів 

та олімпіад 
+93 790,00 +93 790,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +164 370,00 -60 630,00 +225 000,00 +225 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +164 370,00 -60 630,00 +225 000,00 +225 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
+247 270,00 +247 270,00



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 
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+50 000,00 +50 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+197 270,00 +197 270,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
+284 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+284 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-239 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -239 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -239 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-128 000,00 -128 000,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-128 000,00 -128 000,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

-128 000,00 -128 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+1 508 618,00 +1 508 618,00 +1 508 618,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 

3700000 Департамент фінансів +5 291 600,00 +2 591 600,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00

3710000 Департамент фінансів +5 291 600,00 +2 591 600,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+91 600,00 +91 600,00

з них:
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
+91 600,00 +91 600,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +5 200 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на фінансову

підтримку КП "Вінницяоблводоканал"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+2 500 000,00 +2 500 000,00

- обласному бюджету Вінницької області, як

співфінансування, для придбання спеціалізованого

санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в

рамках реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи

екстреної медичної допомоги у Вінницькій області, що

здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22.05.2019 №445

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

- 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

0200000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00

0210000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих

документів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+30 000,00 +30 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

ВСЬОГО +92 551 170,00 +58 261 360,00 +34 289 810,00 +34 289 810,00

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



від 01.11.2019 №1994

(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 -299 200,00 -299 200,00 +83 773,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +7 400,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-306 600,00 -306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00

 - за рахунок доходів бюджету +7 400,00 +7 400,00 +83 773,00 +7 400,00

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-91 600,00 -91 600,00 -91 600,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-207 600,00 -207 600,00 +83 773,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +99 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-306 600,00 -306 600,00 +306 600,00 +306 600,00 +306 600,00

1000 1000 Освіта -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -34 000,00 -34 000,00 +34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки

з них:

 = виконання інших заходів Програми -1 813,00 -1 813,00 -1 813,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+1 813,00 +1 813,00 +1 813,00

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

Додаток 7

до 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



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод 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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +7 104 015,00 +7 104 015,00 +1 406 413,00 +397 440,00 +1 406 413,00 +8 510 428,00

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 +1 453 032,00 +1 453 032,00 +1 453 032,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+400 000,00 +400 000,00 +161 945,00 +161 945,00 +161 945,00 +561 945,00

 - за рахунок доходів бюджету +235 495,00 +235 495,00 +235 495,00 +235 495,00

3010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами

+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

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

3050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

 = забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих 

дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

3170 3170 Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

3171 3171 1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт,

технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на

транспортне обслуговування

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

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

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



оплата праці  

комунальні 
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енергоносії 
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енергоносії 
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класифікації 

видатків та 
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програмної 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

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 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +1 550 472,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 153 032,00 +1 153 032,00 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +1 550 472,00

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 

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками

бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

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

забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

+397 440,00 +397 440,00 +397 440,00 +397 440,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+161 945,00 +161 945,00 +161 945,00 +161 945,00

- 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
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

4000 4000 Культура i мистецтво +184 784,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00 +318 236,00 +503 020,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+184 784,00 +184 784,00 +318 236,00 +318 236,00 +318 236,00 +503 020,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+75 000,00 +75 000,00 +75 000,00 +75 000,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +184 784,00 +184 784,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +428 020,00

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+90 994,00 +90 994,00 +243 236,00 +243 236,00 +243 236,00 +334 230,00

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+93 790,00 +93 790,00 +93 790,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт -60 630,00 -60 630,00 +225 000,00 +225 000,00 +225 000,00 +164 370,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+164 370,00 +164 370,00 +164 370,00

 - за рахунок доходів бюджету -225 000,00 -225 000,00 +225 000,00 +225 000,00 +225 000,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +247 270,00 +247 270,00 +247 270,00

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

видів спорту
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+197 270,00 +197 270,00 +197 270,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +239 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00 +45 000,00 +284 370,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+239 370,00 +239 370,00 +45 000,00 +45 000,00 +45 000,00 +284 370,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+114 370,00 +114 370,00 +114 370,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 

5041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 
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в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -419 270,00 -419 270,00 +180 000,00 +180 000,00 +180 000,00 -239 270,00 

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-128 000,00 -128 000,00 -128 000,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +33 780 786,00 +33 780 786,00 +23 654 046,00 +23 654 046,00 +23 654 046,00 +57 434 832,00

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
+27 276 286,00 +27 276 286,00 -18 564 054,00 -18 564 054,00 -18 564 054,00 +8 712 232,00

 - за рахунок доходів бюджету -225 500,00 -225 500,00 +42 218 100,00 +42 218 100,00 +42 218 100,00 +41 992 600,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+27 288 186,00 +27 288 186,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +30 833 071,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00 +3 544 885,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+3 501 508,00 +3 501 508,00 +3 501 508,00 +3 501 508,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+3 283 408,00 +3 283 408,00 +3 283 408,00 +3 283 408,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+43 377,00 +43 377,00 +43 377,00 +43 377,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+27 506 286,00 +27 506 286,00 +27 506 286,00

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

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +176 286,00 +176 286,00 +176 286,00

з них:
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Загальний фонд

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+176 286,00 +176 286,00 +176 286,00

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

комунального господарства 
-218 100,00 -218 100,00 -218 100,00 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -218 100,00 -218 100,00 -218 100,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
+10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00 +10 109 161,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +6 500 000,00 +6 500 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +16 500 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+6 500 000,00 +6 500 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -32 000 000,00 -25 500 000,00 

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 

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

 в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -9 935 495,00 -9 935 495,00 -9 935 495,00 -9 935 495,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -10 235 495,00 -10 235 495,00 -10 235 495,00 -10 235 495,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +1 573 123,00 +1 573 123,00 +1 573 123,00 +1 573 123,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -1 638 618,00 -1 638 618,00 -1 638 618,00 -1 638 618,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 -130 000,00 
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7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 -1 508 618,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

з них:

- вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+21 029 220,00 +21 029 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +24 106 690,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+21 029 220,00 +21 029 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +24 106 690,00

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

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 +29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+29 220,00 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00



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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод 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

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -60 000,00 -60 000,00 +10 331 399,00 +10 289 213,00 +10 331 399,00 +10 271 399,00

з них:

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду бюджету станом на 01.01.2019р. (за рахунок цільового

фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту)

+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

- 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
+16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00

 - за рахунок доходів бюджету -60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00 +10 229 213,00

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
+16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00 +16 959 213,00

в тому числі:

 - оплата зобов'язань перед КП "Вінницяоблводоканал" 

за договором відступлення права вимоги
+5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

7690 7690 Інша економічна діяльність -60 000,00 -60 000,00 +102 186,00 +60 000,00 +102 186,00 +42 186,00

7691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2019р.
+42 186,00 +42 186,00 +42 186,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
-60 000,00 -60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

8230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод 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

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2019 роки 

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

    з них:

  = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на фінансову підтримку

КП "Вінницяоблводоканал"
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

- обласному бюджету Вінницької області, як співфінансування, для

придбання спеціалізованого санітарного транспорту екстреної

медичної допомоги в рамках реалізації пілотного проекту щодо

розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій

області, що здійснюється за рахунок субвенції з державного

бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22.05.2019 №445

+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

- 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

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+20 100,00 +20 100,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод 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

- 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

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі 

Вінницького національного технічного університету"
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+20 100,00 +20 100,00 +79 900,00 +79 900,00 +79 900,00 +100 000,00

ВСЬОГО +64 574 575,00 +64 574 575,00 +83 773,00 +35 647 569,00 +34 596 410,00 +35 647 569,00 +100 222 144,00

Міський голова  С.Моргунов     



до  рішення міської ради

від 01.11.2019 №1994

(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 

+20 100,00 +3 529 900,00 +3 550 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+20 100,00 +20 100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+3 529 900,00 +3 529 900,00 

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 

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
+20 100,00 +79 900,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+20 100,00 +20 100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+79 900,00 +79 900,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці 

на базі Вінницького національного технічного 

університету"

+20 100,00 +79 900,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+20 100,00 +20 100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+79 900,00 +79 900,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+20 100,00 +79 900,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+20 100,00 +20 100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+79 900,00 +79 900,00 

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:

 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.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- 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 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
+106 885,00 +106 885,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -106 885,00 -106 885,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
+106 885,00 +106 885,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -106 885,00 -106 885,00 

ВСЬОГО +6 750 100,00 -3 200 100,00 +3 550 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 01.11.2019 №1994

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0217310
Виконавчий комітет 

міської ради

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
+300 000,00 +300 000,00 

3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень) +300 000,00 +300 000,00 

в тому числі:

Реконструкція системи опалення житлового будинку, в

якому функціонує дитячий будинок сімейного типу, за

адресою: м. Вінниця, Нахімова 2-й тупик, будинок 12

(в т. ч.  проектні роботи) 

+300 000,00 +300 000,00 

0218630
Виконавчий комітет 

міської ради
Інші заходи громадського порядку та безпеки +70 000,00 +70 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+70 000,00 +70 000,00 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із

забезпечення діяльності громадських формувань з

охорони громадського порядку у населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2019 роки 

+70 000,00 +70 000,00 

    з них:

  = заходи, які виконує Громадське формування з 

охорони громадського порядку "Меч"
+70 000,00 +70 000,00 

1216020

Департамент 

міського 

господарства

Забезпечення функціонування підприємств, установ

та організацій, що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні послуги

+10 109 161,00 +10 109 161,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+10 109 161,00 +10 109 161,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн,

спеціального обладнання, інших основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів для

підприємств житлово-комунального господарства

+10 109 161,00 +10 109 161,00 

1216010

Департамент 

житлового 

господарства

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+3 326 785,00 +3 326 785,00 

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду +3 326 785,00 +3 326 785,00 

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+3 283 408,00 +3 283 408,00 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) +3 283 408,00 +3 283 408,00 

- виконання програми "Розвиток самоорганізації

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади  на 2014-2019 роки"

+43 377,00 +43 377,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на 

впровадження енергозберігаючих заходів в 

житлових багатоквартирних будинках 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади        

+43 377,00 +43 377,00 

 Додаток 9

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

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+43 377,00 +43 377,00 

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів +6 500 000,00 -32 000 000,00 -25 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+6 500 000,00 +6 500 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -32 000 000,00 -32 000 000,00 

1910160

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-306 600,00 +306 600,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -306 600,00 -306 600,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+306 600,00 +306 600,00 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+20 776 286,00 +20 776 286,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+20 776 286,00 +20 776 286,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+20 776 286,00 +20 776 286,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

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

- фінансова підтримка КП

"Вишенькаміськтеплоенерго"
+176 286,00 +176 286,00 

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 +29 220,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00 

з них:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +29 220,00 +3 077 470,00 +3 106 690,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+29 220,00 +29 220,00 

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
+16 959 213,00 +16 959 213,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+16 959 213,00 +16 959 213,00 

в тому числі:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+16 959 213,00 +16 959 213,00 

в тому числі:

 - оплата зобов'язань перед КП 

"Вінницяоблводоканал" за договором 

відступлення права вимоги

+5 229 213,00 +5 229 213,00 

0813050
Департамент 

соціальної політики

Пільгове медичне обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
+400 000,00 +400 000,00 

в тому числі:

= забезпечення безкоштовними ліками громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації

наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та

потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00 

2730 Інші виплати населенню +400 000,00 +400 000,00 

0813240
Департамент 

соціальної політики
Інші заклади та заходи +161 945,00 +161 945,00 

0813242
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
+161 945,00 +161 945,00 

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для

придбання легкового автомобіля членам Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які є

особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками

бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення

антитерористичної операції та/або здійснення заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

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

які перебувають на обліку для забезпечення легковим

автомобілем у порядку, визначеному законодавством

України

+161 945,00 +161 945,00 

3240 Капітальні трансферти населенню +161 945,00 +161 945,00 

1014030
Департамент 

культури
Забезпечення діяльності бібліотек +75 000,00 +75 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +75 000,00 +75 000,00 

1014080
Департамент 

культури

Інші заклади та заходи в галузі культури і

мистецтва
+184 784,00 +243 236,00 +428 020,00 

1014081
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва 
+90 994,00 +243 236,00 +334 230,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +90 994,00 +243 236,00 +334 230,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+90 994,00 +90 994,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+243 236,00 +243 236,00 

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +93 790,00 +93 790,00 

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою

розвитку культури і мистецтва на 2016-2020 роки-

всього

+93 790,00 +93 790,00 

     з них:

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, 

фестивалів та олімпіад 
+93 790,00 

2730 Інші виплати населенню +93 790,00 +93 790,00 

1115010
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Проведення спортивної роботи в регіоні +50 000,00 +50 000,00 

1115011
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту
+50 000,00 +50 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +50 000,00 +50 000,00 

1115030
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +114 370,00 +114 370,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+114 370,00 +114 370,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +12 370,00 +12 370,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +60 000,00 +60 000,00 

2250 Видатки на відрядження +42 000,00 +42 000,00 

3719770
Департамент 

фінансів
Інші субвенції з місцевого бюджету +2 500 000,00 +2 700 000,00 +5 200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+2 500 000,00 +2 500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+2 700 000,00 +2 700 000,00 

в тому числі:

2620
- обласному бюджету Вінницької області на фінансову

підтримку КП "Вінницяоблводоканал"
+2 500 000,00 +2 500 000,00 

3220

- обласному бюджету Вінницької області, як

співфінансування, для придбання спеціалізованого

санітарного транспорту екстреної медичної допомоги в

рамках реалізації пілотного проекту щодо розвитку

системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій

області, що здійснюється за рахунок субвенції з

державного бюджету відповідно до постанови Кабінету

Міністрів України від 22.05.2019 №445

+2 500 000,00 +2 500 000,00 

3220

- сільському бюджету села Агрономічне Вінницького

району на соціально-економічний розвиток села

Агрономічне 

+200 000,00 +200 000,00 

0217130

Департамент 

самоврядного 

контролю

Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення

площ земельних ділянок комунальної власності

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

які перебувають у користуванні інших осіб без

правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +30 000,00 +30 000,00 

ВСЬОГО +51 348 060,00 +5 259 410,00 +56 607 470,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


