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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 29.11.2019 №2024 

           м. Вінниця                                                             46 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 Закон України від 31.10.2019 №265-ІХ "Про внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 

розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 

21.11.2019р. №905, рішення виконавчого комітету від 07.11.2019р. №2746, від 

21.11.2019 №2883, розглянувши звернення виконавчого комітету, 

департаментів міського господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, соціальної політики, 

комунального майна, земельних ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, 

капітального будівництва, фінансів, маркетингу міста та туризму, економіки і 

інвестицій, комітету по фізичній культури 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 12 156 921,0 гривню, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету – збільшити на 5 090 874,0 

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

4 412 095,0 гривень, за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України – 

збільшити на 7 066 047,0 гривень. 

 

1.2 . Зменшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 169 902 400,0 гривень, в тому 
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числі за рахунок трансфертів з державного бюджету – на 194 327 400,0 

гривень. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 57 156 101,0 гривню, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

16 247 069,0 гривень згідно з додатком 9 до даного рішення. 
      
1.4 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 196 308 631,0 гривню, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України - зменшити на              

9 181 022,0 гривні 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 1 033 378 254,22 гривні, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 033 378 254,22 гривні, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 349 285 926,96  гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 133 215 550,50 гривень, 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 133 215 550,50 гривень згідно з додатком 2 цього 

рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 216 070 376,46 гривень джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 033 378 254,22 гривні, 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 гривні згідно з додатком 

2 до цього рішення». 
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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 18 592 949,0 гривень на додаткові 

видатки бюджету, в тому числі збільшити на 18 612 121,0 гривню додаткові 

видатки загального фонду бюджету та зменшити на 19 172,0 гривні додаткові 

видатки спеціального фонду бюджету згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

1.9 . Підпункт 1.8 пункту 1 рішення виключити. 

 

1.10 . 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 4 109 993 032,83 гривні згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

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

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 256 037 884,0 гривні, в тому числі фонд оплати 

праці 174 999 693,0 гривні та спеціального фонду в сумі 36 174 679,0 гривень, 

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

 

1.12 . Абзаци четвертий та п’ятий пункту 20 рішення викласти в новій 

редакції: 

«- МКП «Вінницязеленбуд»  в сумі 963 344,0 гривні; 

- КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 11 901 687,0 

гривень». 

 

1.13 Абзац другий пункту 21 рішення викласти в новій редакції: 

«- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 71 187 578,0 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 +6 270 000,00 +6 270 000,00

18000000 Місцеві податки +6 270 000,00 +6 270 000,00

в тому числі:

18010000 Податок на майно +6 010 000,00 +6 010 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
+170 000,00 +170 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
+400 000,00 +400 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+1 400 000,00 +1 400 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+2 600 000,00 +2 600 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб +1 300 000,00 +1 300 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +140 000,00 +140 000,00

18030000 Туристичний збір +260 000,00 +260 000,00

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +160 000,00 +160 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +100 000,00 +100 000,00

20000000 Неподаткові надходження +10 821 047,00 +796 047,00 +10 025 000,00 +10 000 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +394 000,00 +369 000,00 +25 000,00

21080000 Інші надходження +369 000,00 +369 000,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту +369 000,00 +369 000,00

21110000
Надходження  коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва
+25 000,00 +25 000,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 

діяльності
+427 047,00 +427 047,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +168 100,00 +168 100,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
+160 000,00 +160 000,00

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових

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

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

інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

+8 100,00 +8 100,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном
+258 947,00 +258 947,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
+258 947,00 +258 947,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом +9 700 000,00 +9 700 000,00 +9 700 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +1 700 000,00 +1 700 000,00 +1 700 000,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності +1 700 000,00 +1 700 000,00 +1 700 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

33010000 Кошти від продажу землі +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

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

+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

50000000 Цільові фонди +4 700 000,00 +4 700 000,00

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 29.11.2019 №2024

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



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
+4 700 000,00 +4 700 000,00

в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади"
+4 700 000,00 +4 700 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +31 491 047,00 +7 066 047,00 +24 425 000,00 +19 700 000,00

40000000 Офіційні трансферти -189 236 526,00 +5 090 874,00 -194 327 400,00 

41000000 Від органів державного управління -189 236 526,00 +5 090 874,00 -194 327 400,00 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -194 327 400,00 -194 327 400,00 

41034900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних

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

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони

здоров'я на службі у людей"

-194 327 400,00 -194 327 400,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +5 090 874,00 +5 090 874,00

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

+4 231 395,00 +4 231 395,00 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+180 700,00 +180 700,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +678 779,00 +678 779,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+678 779,00 +678 779,00

Разом доходів -157 745 479,00 +12 156 921,00 -169 902 400,00 +19 700 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

208200 На кінець періоду -18 592 949,00 -18 592 949,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+26 406 231,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

Загальне фінансування +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

602200 На кінець періоду -18 592 949,00 -18 592 949,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+26 406 231,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

Загальне фінансування +18 592 949,00 +44 999 180,00 -26 406 231,00 -26 406 231,00 

Міський голова                                                                                                            

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 29.11.2019 №2024

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 29.11.2019 №2024

(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 +714 807,00 +714 807,00 +96 245,00 +4 717 547,00 +17 547,00 +4 717 547,00 +5 432 354,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +714 807,00 +714 807,00 +96 245,00 +4 717 547,00 +17 547,00 +4 717 547,00 +5 432 354,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+232 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +482 807,00 +482 807,00 +96 245,00 +4 749 547,00 +49 547,00 +4 749 547,00 +5 232 354,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -183 386,00 -183 386,00 +96 245,00 -695 100,00 -695 100,00 -695 100,00 -878 486,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -183 386,00 -183 386,00 +96 245,00 -695 100,00 -695 100,00 -695 100,00 -878 486,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

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

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

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

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

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

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/ придбання житла

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

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +474 647,00 +474 647,00 +474 647,00 +474 647,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -270 000,00 -270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-270 000,00 -270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність +176 663,00 +176 663,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 876 663,00

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

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:

- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади"
+4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +176 663,00 +176 663,00 +176 663,00

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
+176 663,00 +176 663,00 +176 663,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +659 530,00 +659 530,00 +659 530,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+659 530,00 +659 530,00 +659 530,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+232 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+232 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки"

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

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +32 000,00 +32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДПС у Вінницькій області, виконавчого комітету

міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ,

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

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

з них:

 = Головне управління Державної податкової служби у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1200000 Департамент міського господарства +4 417,00 +4 417,00 +37 429,00 -12 625 801,00 -12 625 801,00 -12 625 801,00 -12 621 384,00 

1210000 Департамент міського господарства +4 417,00 +4 417,00 +37 429,00 -12 625 801,00 -12 625 801,00 -12 625 801,00 -12 621 384,00 

з них:

- 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 +4 417,00 +4 417,00 +37 429,00 -2 516 640,00 -2 516 640,00 -2 516 640,00 -2 512 223,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+4 417,00 +4 417,00 +37 429,00 -4 417,00 -4 417,00 -4 417,00 



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

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 -2 512 223,00 -2 512 223,00 -2 512 223,00 -2 512 223,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні огородження

спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на

вулиці Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

огородження спортивного майданчика на вул.Волошковій в

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

-907,00 -907,00 -907,00 -907,00 

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу та

волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

спортивного майданчика в районі будинку № 54 на вул.Москаленка

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

-19 094,00 -19 094,00 -19 094,00 -19 094,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -359 317,00 -359 317,00 +362 453,00 +362 453,00 +362 453,00 +3 136,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -359 317,00 -359 317,00 +362 453,00 +362 453,00 +362 453,00 +3 136,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -359 317,00 -359 317,00 +362 453,00 +362 453,00 +362 453,00 +3 136,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-73 000,00 -73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00

1410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.Соборна,

вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», співфінансування за

рахунок коштів бюджету

-197 000,00 -197 000,00 -197 000,00 

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

"Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця",

співфінансування за рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи +3 136,00 +3 136,00 +3 136,00

1413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +3 136,00 +3 136,00 +3 136,00

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян +3 136,00 +3 136,00 +3 136,00



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

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -81 481,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +101 559,00

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -81 481,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +101 559,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

-81 481,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +101 559,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -207 972,00 -207 972,00 +106 413,00 +106 413,00 +106 413,00 -101 559,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

з них:

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул. Соборна,

вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
-6 067 000,00 -6 067 000,00 -6 067 000,00 -6 067 000,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення  м. Вінниця +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-680 000,00 -680 000,00 -680 000,00 -680 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +45 307 445,00 +45 307 445,00 +227 785,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +50 536 658,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +45 307 445,00 +45 307 445,00 +227 785,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +50 536 658,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+18 392 949,00 +18 392 949,00 +18 392 949,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+11 288 942,00 +11 288 942,00 +529 213,00 +529 213,00 +529 213,00 +11 818 155,00

 - за рахунок доходів бюджету +15 625 554,00 +15 625 554,00 +227 785,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +20 325 554,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+307 445,00 +307 445,00 +227 785,00 +307 445,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл +35 467,00 +35 467,00 +35 467,00
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 - компенсація за пільговий проїзд студентів -35 467,00 -35 467,00 -35 467,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

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

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+9 681 891,00 +9 681 891,00 +9 681 891,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+4 998 411,00 +4 998 411,00 +4 998 411,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 998 411,00 +4 998 411,00 +4 998 411,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-1 589,00 -1 589,00 -1 589,00 

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+20 001 589,00 +20 001 589,00 +20 001 589,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +20 001 589,00 +20 001 589,00 +20 001 589,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 607 051,00 +1 607 051,00 +1 607 051,00

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+18 392 949,00 +18 392 949,00 +18 392 949,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
+1 589,00 +1 589,00 +1 589,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

з них:

= 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

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+529 213,00 +529 213,00 +529 213,00 +529 213,00

0800000 Департамент соціальної політики +5 676 880,00 +5 676 880,00 +729 679,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 +5 661 780,00

0810000 Департамент соціальної політики +5 676 880,00 +5 676 880,00 +729 679,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 +5 661 780,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00
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 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

 - за рахунок доходів бюджету +766 706,00 +766 706,00 +729 679,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 +751 606,00

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

+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+1 517 471,00 +1 517 471,00 +1 517 471,00

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
+2 713 924,00 +2 713 924,00 +2 713 924,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+689 851,00 +689 851,00 +689 851,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+11 072,00 +11 072,00 +11 072,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

+11 072,00 +11 072,00 +11 072,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

+551 637,00 +551 637,00 +563 432,00 +551 637,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+551 637,00 +551 637,00 +563 432,00 +551 637,00

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +199 969,00 +199 969,00 +166 247,00 +199 969,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+199 969,00 +199 969,00 +166 247,00 +199 969,00
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0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,

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

потребують сторонньої допомоги

-158 772,00 -158 772,00 -158 772,00 

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

+147 700,00 +147 700,00 +147 700,00

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
+127 000,00 +127 000,00 +127 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

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

1989 року та сім’ям загиблих  військовослужбовців, які брали участь 

в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС)

+20 700,00 +20 700,00 +20 700,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +15 100,00 +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+15 100,00 +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+15 100,00 +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з низьким

рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем

проживання

+23 203,00 +23 203,00 +23 203,00

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

+372 761,00 +372 761,00 +372 761,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-113 738,00 -113 738,00 -113 738,00 
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- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які є

військовослужбовцями (резервістами, військовозобов’язаними) та

працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України,

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України,

Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,

особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями

Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної

охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених

відповідно до законів України військових формувань, особам, що є

у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), та отримали травму, поранення, контузію,

каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних військовослужбовців та

осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

-286 626,00 -286 626,00 -286 626,00 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком

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

ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

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

автомобільному транспорті загального користування

+4 400,00 +4 400,00 +4 400,00

3100000 Департамент комунального майна -16 000,00 -16 000,00 -46 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00

3110000 Департамент комунального майна -16 000,00 -16 000,00 -46 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-16 000,00 -16 000,00 -46 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів -48 000,00 -48 000,00 +73 000,00 +48 000,00 +25 000,00 +48 000,00 +25 000,00

3610000 Департамент земельних ресурсів -48 000,00 -48 000,00 +73 000,00 +48 000,00 +25 000,00 +48 000,00 +25 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-48 000,00 -48 000,00 +48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00
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0600000 Департамент освіти +17 454 143,00 +17 454 143,00 +16 571 844,00 -2 267 179,00 +339 226,00 +339 226,00 +339 226,00 +17 793 369,00

0610000 Департамент освіти +17 454 143,00 +17 454 143,00 +16 571 844,00 -2 267 179,00 +339 226,00 +339 226,00 +339 226,00 +17 793 369,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

 - за рахунок доходів бюджету +17 454 143,00 +17 454 143,00 +16 571 844,00 -2 267 179,00 +174 962,00 +174 962,00 +174 962,00 +17 629 105,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +17 135 385,00 +17 135 385,00 +15 623 847,00 -1 198 055,00 +17 135 385,00

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних мереж із

застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської ради" -

переможця 16-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

-52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

     в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+722 505,00 +722 505,00 +334 228,00 -658 800,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 +706 069,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

 - за рахунок доходів бюджету +722 505,00 +722 505,00 +334 228,00 -658 800,00 +722 505,00

в тому числі:

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

+9 624,00 +9 624,00 +9 624,00 +9 624,00

 = капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський 

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад 

дошкільної освіти Вінницької міської ради" в смт. Десна, вул. 

Гагаріна, 11

-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+70 446,00 +70 446,00 +65 467,00 -14 640,00 +70 446,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +70 446,00 +70 446,00 +65 467,00 -14 640,00 +70 446,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+596 050,00 +596 050,00 +529 670,00 -42 700,00 +596 050,00
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0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-585 628,00 -585 628,00 +210 343,00 -346 884,00 -585 628,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -585 628,00 -585 628,00 +210 343,00 -346 884,00 -585 628,00 

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +20 488,00 +20 488,00 +50 776,00 -5 490,00 +20 488,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +569 633,00 +569 633,00 +625 333,00 +174 962,00 +174 962,00 +174 962,00 +744 595,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +710 403,00 +710 403,00 +625 333,00 +34 192,00 +34 192,00 +34 192,00 +744 595,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-159 110,00 -159 110,00 -130 420,00 -159 110,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +867 878,00 +867 878,00 +753 780,00 +34 192,00 +34 192,00 +34 192,00 +902 070,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +1 635,00 +1 635,00 +1 973,00 +1 635,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -140 770,00 -140 770,00 +140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
-140 770,00 -140 770,00 +140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 074 736,00 -1 074 736,00 -867 820,00 -610,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 -894 036,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 427 895,00 +1 427 895,00 +67 165,00 +67 165,00 +67 165,00 +1 495 060,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 427 895,00 +1 427 895,00 +67 165,00 +67 165,00 +67 165,00 +1 495 060,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 427 895,00 +1 427 895,00 +215 362,00 +215 362,00 +215 362,00 +1 643 257,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 327 845,00 +1 327 845,00 +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00 +1 487 220,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 327 845,00 +1 327 845,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +1 635 417,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

     в тому числі:
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 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

     в тому числі:

 = придбання запасних частин до медичного 

обладнання закладів охорони здоров’я
+1 274 645,00 +1 274 645,00 +1 274 645,00

 = ремонт, повірка та технічне обслуговування 

обладнання закладів охорони здоров’я
+53 200,00 +53 200,00 +53 200,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для закладів охорони здоров'я

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

з них:
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки або трансплантації  печінки
-326 950,00 -326 950,00 -326 950,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

+326 950,00 +326 950,00 +326 950,00

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки або трансплантації  печінки
-1 100 000,00 -1 100 000,00 -1 100 000,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

+1 100 000,00 +1 100 000,00 +1 100 000,00

1000000 Департамент культури +1 731 553,00 +1 731 553,00 +1 304 743,00 -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 +1 536 553,00

1010000 Департамент культури +1 731 553,00 +1 731 553,00 +1 304 743,00 -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 +1 536 553,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 731 553,00 +1 731 553,00 +1 304 743,00 -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 +1 536 553,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+1 486 553,00 +1 486 553,00 +1 247 343,00 -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 +1 291 553,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -65 000,00 -65 000,00 -50 000,00 -65 000,00 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +33 000,00 +33 000,00 +20 000,00 +33 000,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+194 000,00 +194 000,00 +130 000,00 +194 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +83 000,00 +83 000,00 -42 600,00 +83 000,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-112 000,00 -112 000,00 -42 600,00 -112 000,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -96 600,00 -96 600,00 -42 600,00 -96 600,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +195 000,00 +195 000,00 +195 000,00

в тому числі:
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- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

+195 000,00 +195 000,00 +195 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 225 106,00 +1 225 106,00 +848 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 192 344,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 225 106,00 +1 225 106,00 +848 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 192 344,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 030 232,00 +1 030 232,00 +848 266,00 +1 030 232,00

 - за рахунок доходів бюджету +194 874,00 +194 874,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +162 112,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

видів спорту
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 050 794,00 +1 050 794,00 +838 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 018 032,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 050 794,00 +1 050 794,00 +838 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 018 032,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 018 032,00 +1 018 032,00 +838 266,00 +1 018 032,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -1 094 130,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 -457 500,00 -1 551 630,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 094 130,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 -457 500,00 -1 551 630,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд +1 094 130,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00 +457 500,00 +1 551 630,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 094 130,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00 +457 500,00 +1 551 630,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +74 312,00 +74 312,00 +10 000,00 +74 312,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+62 112,00 +62 112,00 +62 112,00

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для вирішення житлових

питань (придбання житла) кращим спортсменам Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади та спортсменам, які

представляють Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду,

згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від

14.11.2019р. №2809 

+62 112,00 +62 112,00 +62 112,00

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +12 200,00 +12 200,00 +10 000,00 +12 200,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+12 200,00 +12 200,00 +10 000,00 +12 200,00
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1500000 Департамент капітального будівництва -194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

 - за рахунок доходів бюджету

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +2 305 000,00 +2 305 000,00 +2 305 000,00 +2 305 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 940 000,00 +1 940 000,00 +1 940 000,00 +1 940 000,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +365 000,00 +365 000,00 +365 000,00 +365 000,00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -2 305 000,00 -2 305 000,00 -2 305 000,00 -2 305 000,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів -194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

з них:

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі № 8

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 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

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

 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

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по

вул.Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

в тому числі:             

 = за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 
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3700000 Департамент фінансів +2 500 000,00 +2 500 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +2 700 000,00

3710000 Департамент фінансів +2 500 000,00 +2 500 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +2 700 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

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

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

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 для Вінницького

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського

підприємства "Віноблагроліс" на проведення реконструкції

повітряної лінії електропередач (КЛ-10кВ від опори №1 ПЛ 10 кВ

Ф222 до опори № 6 та від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до опори №6

ПС 110/10 кВ "Північна") 

+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

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -12 828,00 -12 828,00 -117 172,00 -117 172,00 -117 172,00 -130 000,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -12 828,00 -12 828,00 -117 172,00 -117 172,00 -117 172,00 -130 000,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-12 828,00 -12 828,00 +12 828,00 +12 828,00 +12 828,00

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

2610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-12 828,00 -12 828,00 +12 828,00 +12 828,00 +12 828,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-12 828,00 -12 828,00 +12 828,00 +12 828,00 +12 828,00

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

3718700 8700 0133 Резервний фонд -18 450 000,00 -18 450 000,00 

ВСЬОГО +57 156 101,00 +75 606 101,00 +19 769 991,00 -2 361 290,00 -196 308 631,00 -6 706 231,00 -2 034 000,00 -194 274 631,00 -139 152 530,00 

Міський голова  С.Моргунов     



Державний 

бюджет
+232 000,00 +32 000,00

Обласний бюджет +4 231 395,00 +180 700,00 +678 779,00 +678 779,00 +5 090 874,00

Всього +4 231 395,00 +180 700,00 +678 779,00 +678 779,00 +5 090 874,00 +232 000,00 +32 000,00

1
 Розпорядження голови Вінницької ОДА  від 21.11.2019 №905

2 
Рішення міської ради від 27.06.2014р. №1778  " Про затвердження  "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових 

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 

роки", зі змінами     
3 

 Рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887 " Про затвердження ""Комплексної програми Вінницької міської ради,  ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі 

Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки", 

зі змінами 
4
 Рішення міської ради від 29.11.2019р. №2029  "Про передачу у 2019 році субвенцій з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному 

бюджету Вінницької області"

 виконання "Програми 

заходів забезпечення 

обороноздатності 

військових частин та 

інших військових 

формувань Вінницького 

гарнізону, 

територіальної оборони 

та мобілізаційної 

підготовки на території 

Вінницької міської 

об'єднаної 

територіальної громади 

на 2014-2019 роки" 
2

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі 

компенсаційні 

виплати за 

пільговий 

проїзд окремих 

категорій 

громадян на 

міжміських 

внутрішньооб

ласних 

маршрутах 

загального 

користування
1

загального фонду на: загального 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

надання 

державної 

підтримки 

особам з 

особливими 

освітніми 

потребами за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету
1

Субвенції 

Всього

Субвенції 

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 :

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Додаток 4

до рішення міської ради

від 29.11.2019 №2024



Державний 

бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

в тому числі 

на:

+32 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

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

+32 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

заходи, які 

виконує 

Вінницьке 

управління ГУ 

ДПС у 

Вінницькій 

області

заходи, 

які 

виконує 

військова 

частина 

А1231

 фінансову 

підтримку КП 

"Вінницяоблводока

нал" (за рахунок 

перевиконання 

дохідної частини 

загального фонду 

бюджету)
4

виконання заходів "Комплексної 

програми Вінницької міської 

ради,  ГУ ДПС у Вінницькій 

області, у тому числі 

Вінницького управління ГУ ДПС 

у Вінницькій області, 

виконавчого комітету міської 

ради, департаментів і відділів 

міської ради по контролю за 

дотриманням зобов'язань щодо 

платежів до бюджету 

Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади 

підприємств, установ, 

організацій, СГ, фізичних осіб 

на 2014-2020 роки"
3

з них:

Головне 

управління 

Державної 

податкової 

служби у 

Вінницькій 

області

з них:

загального фонду на:

Субвенції 

в тому числі на :

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету 

Разом

Трансферти іншим бюджетам

в тому числі на:



Державний 

бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

-32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

+200 000,00 +200 000,00 +2 700 000,00

-32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +2 900 000,00

Міський голова                                                                                                    С. Моргунов                                                                                           

 виконання "Програми заходів 

забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших 

військових формувань 

Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та 

мобілізаційної підготовки на 

території Вінницької міської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2014-2019 роки" 
2

з них:

заходи, які 

виконує 

військова 

частина 

А1231

 для Вінницького обласного 

комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства 

"Віноблагроліс" на проведення 

реконструкції повітряної лінії 

електропередач (КЛ-10кВ від опори 

№1 ПЛ 10 кВ Ф222 до опори № 6 

та від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до 

опори №6 ПС 110/10 кВ "Північна")

 (за рахунок перевиконання дохідної 

частини загального фонду 

бюджету)
4

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 

01.01.2019р.)

Всього

спеціального фонду на:

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

в тому числі на:

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом



від 29.11.2019 №2024

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 

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+2 305 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 940 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична

гімназія №17 Вінницької міської ради" по

вул.О.Соловйова,2 в м. Вінниця

2017-2019 +90 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №8 Вінницької міської ради" по

вул.Винниченка,28 в м. Вінниця 

2017-2019 +650 000,00 100,0

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій,266 в

м. Вінниця

2017-2020 +1 200 000,00 93,1

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул.

Андрія  Первозванного,22 в м. Вінниця

2017-2020 -500 000,00 32,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №52 Вінницької міської ради» по вул.

Василя Порика,17 в м. Вінниця

2017-2020 -1 500 000,00 23,2

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №60 Вінницької міської ради" по просп.

Космонавтів,48 в м. Вінниця

2017-2020 +1 000 000,00 29,2

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №75 Вінницької міської ради" по вул. 600-

річчя,62 в м. Вінниця

2017-2020 +1 000 000,00 39,8

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +365 000,00

 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

Реконструкція приміщень МКЛ-1 під молочну

кухню по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця
2018-2019 +365 000,00 100,0

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

-2 305 000,00 

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів

по вул. Стрілецькій,57 в м. Вінниці
2018-2021 -2 305 000,00 5,3

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

кварталі № 8 району "Поділля" в м. Вінниці –

будівництво

2015-2020 +5 000 000,00 72,6

 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

+5 000 000,00

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68,

м. Вінниці - будівництво

2017-2020 -5 943 559,00 -5 000 000,00 33,1

 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

-5 000 000,00 

1200000 Департамент міського господарства -2 512 223,00 

1210000 Департамент міського господарства -2 512 223,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-2 512 223,00 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м.

Вінниця

2019 -13 003,00 100,0

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

Комарова (від перехрестя з вул. О.Гончара до КНС)

в м.Вінниці

2019 -29 796,00 100,0



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 
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Нове будівництво мережі каналізації по вул.

І.Савченко, 3-46, вул. Ватутіна, 118-132 в м.Вінниця
2019 -3 929,00 100,0

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

І.Савченко, 3-46, вул. Ватутіна, 118-132 в м.Вінниці
2019 -3 586,00 100,0

Нове будівництво мережі водопроводу по

вул.Тяжилівській в м.Вінниці
2019 -13 721,00 -12 376,00 100,0

Будівництво мережі каналізації на території

приватного сектору квартального комітету

"Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниця 

2017-2024 -74 696,00 24,0

Нове будівництво мережі водопроводу від перетину

проектуємої дороги з Немирівським шосе до

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2018-2019 -19 238,00 100,0

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

роботи)

2018-2020 -234,00 47,9

Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти від

перехрестя з вул. Станіславського до

вул.Енергетичної в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019-2020 +250 362,00 -42 404,00 38,6

Реконструкція трансформаторної підстанції №368

по вул. Маяковського в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -30 400,00 100,0

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. Пластовій (від 3-го пров. Московського до

будинку № 14 по вул. Пластовій) в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -192 683,00 100,0

Нове будівництво зливової каналізації від будинку

№ 37 по просп. Коцюбинського до

вул.Замостянської в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 +6 868,00 -24 718,00 100,0

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. Станіславського (від будинку №36 до будинку

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

2019 -35 536,00 100,0
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Реконструкція мережі зливової каналізації по вул.

Сергія Зулінського, 49 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2018-2019 -64 851,00 100,0

Реконструкція мережі зливової каналізації по вул.

Пирогова, 148 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019 +24 564,00 -14 032,00 100,0

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по

вул. 600-річчя, 56-А (на території КЗ "ДНЗ №45

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

2019 -10 063,00 100,0

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вулицях В. Свідзінського, Академічній, А.Горської,

П. Загребельного в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -15 525,00 -386 072,00 100,0

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Паліїв Яр (між 1-м та 2-м провулком Д.Нечая) в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -30,00 -17 122,00 100,0

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Стадницькій та 1, 2 пров. Пилипа Орлика в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -68 518,00 100,0

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул. Святошинській (між 1-м та 2-м проїздами

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

роботи)

2019 -7 924,00 100,0

Нове будівництво спортивного майданчика для

ігрових видів спорту по вул. Д. Нечая, 21 (на

території комунального закладу "Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів №22 ВМР") в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -308 977,00 100,0

Нове будівництво дитячого майданчика по

вул.Винниченка, 36 (на території корпусу

початкової школи комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 ВМР") в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -49 001,00 100,0

Нове будівництво дитячого майданчика по

вул.Брацлавська, 98 (на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

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

2019 -16 745,00 100,0
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Нове будівництво багатофункціонального

спортивного майданчика по вул.Зодчих,40 в

м.Вінниці

2018-2019 -15 345,00 100,0

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків (в т.ч. проектні роботи)
2019 -765 038,00 -765 038,00 -100,0

Нове будівництво огородження спортивного

майданчика на вул.Волошковій в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)                                           

2019 -907,00 100,0

з них:

- на реалізацію проекту "Улаштування на

стадіоні огородження спортивного майданчика

для пляжного волейболу та футболу на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці"                         

-907,00 100,0

Нове будівництво спортивного майданчика в районі

будинку № 54 на вул. Москаленка в м.Вінниці (в т.

ч. проектні роботи)                               

2019 -19 094,00 100,0

з них:

- на реалізацію проекту "Майданчик для

пляжного футболу та волейболу в Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

-19 094,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Городецького, 7 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -1 313,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

А.Свидницького (від вул. І.Виговського до вул.

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

2019 -19 352,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 57 по вул. Стеценка в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -16 074,00 100,0 

Реконструкція мережі каналізації до житлових

будинків № 17, 19 по вул. Баженова в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 -10 086,00 100,0 

Нове будівництво дитячого майданчика по вул.

Академічна, 56А в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -10 758,00 100,0 
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Реконструкція мережі електропостачання до ВНС по

вул.Д.Нечая,164 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019 +49 229,00 -117 254,00 100,0 

Реконструкція мережі каналізації до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -8 785,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -10 480,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №158 по вул. Київській в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -11 889,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлових будинків №23, 25 по вул. С.Зулінського в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -20 902,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку №104 по вул. Київській в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -72 239,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлових

будинків №59, 61 по просп. Космонавтів в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -14 028,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -22,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -52 028,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

будинків №59, 61 по просп. Космонавтів в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -107 500,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

будинків №23, 25 по вул.С.Зулінського в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2019 -61 267,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлових

будинків №2,4 по вул. Гагаріна в смт. Десна

Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади (в т.ч. проектні роботи)

2019 +23 366,00 -2 566,00 100,0 
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Нове будівництво дитячого-спортивного

майданчика біля житлового будинку № 30 по 1-му

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

2019 +315 274,00 +266 611,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -16 003,00 100,0 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 2017-2020 -62 059,00 75,0

Реконструкція системи зовнішнього освітлення по 

вул. Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. 

Вінниці
2019-2020 -16 483 000,00 -6 067 000,00 -36,8

 в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-1 603 000,00 

Реконструкція системи зовнішнього освітлення

м.Вінниця
2019-2020 +16 483 000,00 +6 067 000,00 36,8

в тому числі:

- співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
+1 603 000,00 

Будівництво дороги по вул.Верхарній в м.Вінниці 2016-2019 +9 091 640,00 +24 470,00 100,0

Нове будівництво громадської вбиральні по вул. 

Ватутіна в м. Вінниці
2019 +37 589,00 +37 589,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради +474 647,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +474 647,00 

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+474 647,00 

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд

телекомунікацій (оптоволоконний зв'язок) між

приміщеннями по вул. Соборна, буд. 59, вул.

Соборна, буд. 36, вул. Соборна, буд. 50, вул.

Соборна, буд. 64

2019 +474 647,00 +474 647,00 100,0
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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 -457 100,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -457 100,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки -695 100,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки -695 100,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та

молоді "Мрія" в м-ні Тяжилів" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці"

Капітальні видатки -695 100,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки +270 000,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м. Вінниця"

Капітальні видатки +270 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки -32 000,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -32 000,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони

та мобілізаційної підготовки на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2019

роки"

Капітальні видатки -32 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 Капітальні видатки -32 000,00 

1200000 Департамент міського господарства -10 113 578,00 
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1210000 Департамент міського господарства -10 113 578,00 

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -4 417,00 

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 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+362 453,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+362 453,00 

1410160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +73 000,00 

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки +183 040,00 

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки +183 040,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки в частині проведення заходів по

відзначенню загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських

традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого

комітету міської ради) 

Капітальні видатки +183 040,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +106 413,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки

в тому числі:
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 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" Капітальні видатки +680 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
Капітальні видатки -680 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 229 213,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 229 213,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки +5 229 213,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки +5 229 213,00 

з них:

= оплата зобов'язань перед КП 

"Вінницяоблводоканал" за договором відступлення 

права вимоги

Капітальні видатки +5 229 213,00 

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +529 213,00 

0800000 Департамент соціальної політики -15 100,00 

0810000 Департамент соціальної політики -15 100,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки -15 100,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки -15 100,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними

обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк

Капітальні видатки -15 100,00 

3100000 Департамент комунального майна +16 000,00 

3110000 Департамент комунального майна +16 000,00 

3110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +16 000,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів +48 000,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів +48 000,00 
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3610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +48 000,00 

0600000 Департамент освіти +339 226,00 

0610000 Департамент освіти +339 226,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних

мереж із застосуванням енергозберігаючих технологій

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад

№31 Вінницької міської ради" - переможця 16-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Капітальні видатки -52 273,00 

     в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки -52 273,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки -16 436,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки -16 436,00 

 = капітальний ремонт комунального закладу 

"Деснянський навчально-виховний комплекс: 

початкова школа - заклад дошкільної освіти 

Вінницької міської ради" в смт. Десна, вул. Гагаріна, 

11

Капітальні видатки -16 436,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки -16 436,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -16 436,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +174 962,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки +34 192,00 

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку Капітальні видатки +34 192,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +140 770,00 

в тому числі:
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- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
Капітальні видатки +140 770,00 

з них:

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Капітальні видатки +180 700,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

Капітальні видатки +180 700,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +67 165,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +67 165,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +159 375,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +307 572,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -148 197,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки +159 375,00 

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +307 572,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

Капітальні видатки +307 572,00 

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

Капітальні видатки +307 572,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -148 197,00 

в тому числі:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу

Капітальні видатки -148 197,00 
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/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

Капітальні видатки -148 197,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-92 210,00 

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -92 210,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

Капітальні видатки -92 210,00 

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

Капітальні видатки -92 210,00 

1000000 Департамент культури -195 000,00 

1010000 Департамент культури -195 000,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки -195 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -32 762,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -32 762,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки -32 762,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки -32 762,00 

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд Капітальні видатки -457 500,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки -457 500,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд Капітальні видатки +457 500,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки +457 500,00 

3700000 Департамент фінансів +200 000,00 



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

3710000 Департамент фінансів +200 000,00 

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

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області для Вінницького

обласного комунального спеціалізованого

лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" на

проведення реконструкції повітряної лінії електропередач

(КЛ-10кВ від опори №1 ПЛ 10 кВ Ф222 до опори № 6 та

від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до опори №6 ПС 110/10 кВ

"Північна") 

Капітальні видатки +200 000,00 

з них:

= за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +200 000,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +12 828,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +12 828,00 

2610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +12 828,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +12 828,00 

Всього -6 706 231,00 

Міський голова С.Моргунов



від 29.11.2019 №2024

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +732 354,00 +714 807,00 +17 547,00 +17 547,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +732 354,00 +714 807,00 +17 547,00 +17 547,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки  
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
-878 486,00 -183 386,00 -695 100,00 -695 100,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -878 486,00 -183 386,00 -695 100,00 -695 100,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

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

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці"

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

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво (реконструкцію) та придбання житла

-2 562,00 -2 562,00 

0216084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/ придбання житла

+2 562,00 +2 562,00

0217330 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.
+474 647,00 +474 647,00 +474 647,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи

збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м.Вінниця"

-270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

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

 в тому числі:

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
+100 000,00 +100 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +176 663,00 +176 663,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +176 663,00 +176 663,00

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
+176 663,00 +176 663,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+659 530,00 +659 530,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне

агентство "ВІТА"
+659 530,00 +659 530,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+200 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+200 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

Програма заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки

Рішення міської ради від

27.06.2014р. №1778, зі змінами
+32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької

міської ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі

Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій області,

виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів

міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до бюджету Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади підприємств, установ, організацій,

СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

Комплексна програма Вінницької міської ради,

ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі

Вінницького управління ГУ ДПС у Вінницькій

області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по

контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до бюджету Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади

підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб на 2014-2020 роки

Рішення міської ради від

31.10.2014р. №1887, зі змінами
+200 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління Державної податкової служби у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00

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 

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

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00

1200000 Департамент міського господарства -12 621 384,00 -12 621 384,00 -12 621 384,00 

1210000 Департамент міського господарства -12 621 384,00 -12 621 384,00 -12 621 384,00 

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.
-2 512 223,00 -2 512 223,00 -2 512 223,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні

огородження спортивного майданчика для пляжного

волейболу та футболу на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (нове будівництво огородження спортивного

майданчика на вул.Волошковій в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи))        

-907,00 -907,00 -907,00 

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу

та волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в

рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове

будівництво спортивного майданчика в районі будинку № 54

на вул.Москаленка в м.Вінниці  (в т.ч. проектні роботи))          

-19 094,00 -19 094,00 -19 094,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +3 136,00 -286 317,00 +289 453,00 +289 453,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +3 136,00 -286 317,00 +289 453,00 +289 453,00

1410180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.

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

 -  оплата консультаційних послуг з проведення тендерних 

закупівель (за міжнародними правилами  НЕФКО)   по 

проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення по 

вул.Соборна, вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», 

співфінансування за рахунок коштів бюджету

-197 000,00 -197 000,00 

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по

проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення

м.Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи +3 136,00 +3 136,00

1413242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+3 136,00 +3 136,00

в тому числі:

 - поховання одиноких і невідомих громадян

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
+3 136,00 +3 136,00

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+101 559,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +101 559,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської

ради) 

+101 559,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00

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
-101 559,00 -207 972,00 +106 413,00 +106 413,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.

Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
-6 067 000,00 -6 067 000,00 -6 067 000,00 

в тому числі:

= співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету

розвитку)
-1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення  м. Вінниця +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

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

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
-680 000,00 -680 000,00 -680 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +50 229 213,00 +45 000 000,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +50 229 213,00 +45 000 000,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян

 в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх

шкіл
+35 467,00 +35 467,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -35 467,00 -35 467,00 

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

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

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

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +20 000 000,00 +20 000 000,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+4 998 411,00 +4 998 411,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 998 411,00 +4 998 411,00

 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
+5 000 000,00 +5 000 000,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
-1 589,00 -1 589,00 

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
+20 001 589,00 +20 001 589,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +20 001 589,00 +20 001 589,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+20 000 000,00 +20 000 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
+1 589,00 +1 589,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

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

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 +751 606,00 +766 706,00 -15 100,00 -15 100,00 

0810000 Департамент соціальної політики +751 606,00 +766 706,00 -15 100,00 -15 100,00 

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+11 072,00 +11 072,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+11 072,00 +11 072,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей, які мешкають на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади

+11 072,00 +11 072,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+551 637,00 +551 637,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

+551 637,00 +551 637,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

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
+199 969,00 +199 969,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
+199 969,00 +199 969,00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

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

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-158 772,00 -158 772,00 



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

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+147 700,00 +147 700,00

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
+127 000,00 +127 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року та сім’ям загиблих

військовослужбовців, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

+20 700,00 +20 700,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія" імені Раїси Панасюк

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
+15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень

жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних

зручностей за місцем проживання

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
+23 203,00 +23 203,00

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади (відшкодування втрат

комунальним некомерційним підприємствам та комунальним

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

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
+372 761,00 +372 761,00
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- 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
-113 738,00 -113 738,00 

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, які є

військовослужбовцями (резервістами,

військовозобов’язаними) та працівниками Збройних Сил

України, Національної гвардії України, Служби безпеки

України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної

прикордонної служби України, Держспецтрансслужби,

особами рядового, начальницького складу і

військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів

України військових формувань, особам, що є у складі

добровольчих формувань, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

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

травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих

вищеназваних військовослужбовців та осіб, що перебували у

складі добровольчих формувань

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
-286 626,00 -286 626,00 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям

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

загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил

(ООС), на проїзд в міському електротранспорті та

автомобільному транспорті загального користування

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
+4 400,00 +4 400,00

3600000 Департамент земельних ресурсів +25 000,00 +25 000,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +25 000,00 +25 000,00

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+25 000,00 +25 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +25 000,00 +25 000,00
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0600000 Департамент освіти +17 793 369,00 +17 454 143,00 +339 226,00 +339 226,00

0610000 Департамент освіти +17 793 369,00 +17 454 143,00 +339 226,00 +339 226,00

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+17 135 385,00 +17 135 385,00

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних

мереж із застосуванням енергозберігаючих технологій

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №31

Вінницької міської ради" - переможця 16-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

-52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

     в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+706 069,00 +722 505,00 -16 436,00 -16 436,00 

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+722 505,00 +722 505,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +722 505,00 +722 505,00

в тому числі:

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального 

закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Вінницької міської ради"

+9 624,00 +9 624,00

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

з них:

= капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад

дошкільної освіти Вінницької міської ради" в смт. Десна, вул.

Гагаріна, 11

-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+70 446,00 +70 446,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +70 446,00 +70 446,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
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Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+596 050,00 +596 050,00

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та

іншими закладами освіти
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-585 628,00 -585 628,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -585 628,00 -585 628,00 

Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+20 488,00 +20 488,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +744 595,00 +569 633,00 +174 962,00 +174 962,00

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
+744 595,00 +710 403,00 +34 192,00 +34 192,00

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-159 110,00 -159 110,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +902 070,00 +867 878,00 +34 192,00 +34 192,00

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
+1 635,00 +1 635,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-894 036,00 -1 074 736,00 +180 700,00 +180 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+180 700,00 +180 700,00 +180 700,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 495 060,00 +1 427 895,00 +67 165,00 +67 165,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 495 060,00 +1 427 895,00 +67 165,00 +67 165,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 487 220,00 +1 327 845,00 +159 375,00 +159 375,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 487 220,00 +1 327 845,00 +159 375,00 +159 375,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+1 635 417,00 +1 327 845,00 +307 572,00 +307 572,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

в тому числі:

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
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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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+1 327 845,00 +1 327 845,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+1 327 845,00 +1 327 845,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 327 845,00 +1 327 845,00

     в тому числі:

 = придбання запасних частин до медичного 

обладнання закладів охорони здоров’я
+1 274 645,00 +1 274 645,00

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів охорони 

здоров’я

+53 200,00 +53 200,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

     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

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації нирки або 

трансплантації  печінки

-326 950,00 -326 950,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації органів (нирки, або 

печінки, або серця)

+326 950,00 +326 950,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації нирки або 

трансплантації  печінки

-1 100 000,00 -1 100 000,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації органів (нирки, або 

печінки, або серця)

+1 100 000,00 +1 100 000,00

Програма "Стоп грип на 2016 - 2020 роки" 
Рішення міської ради від

28.10.2016р. №442, зі змінами
+100 050,00 +100 050,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+100 050,00 +100 050,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+100 050,00 +100 050,00

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

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-

2020 роки"
+100 050,00 +100 050,00

1000000 Департамент культури +1 536 553,00 +1 731 553,00 -195 000,00 -195 000,00 

1010000 Департамент культури +1 536 553,00 +1 731 553,00 -195 000,00 -195 000,00 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+1 291 553,00 +1 486 553,00 -195 000,00 -195 000,00 

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
-65 000,00 -65 000,00 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+33 000,00 +33 000,00

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+194 000,00 +194 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +83 000,00 +83 000,00

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
-112 000,00 -112 000,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -15 400,00 -15 400,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -96 600,00 -96 600,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці"

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +195 000,00 +195 000,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів і

фестивалів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української

національної культури та збереження кращих українських

традицій (кошти виділяються за рішеннями виконавчого

комітету міської ради) 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+195 000,00 +195 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 192 344,00 +1 225 106,00 -32 762,00 -32 762,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 192 344,00 +1 225 106,00 -32 762,00 -32 762,00 

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
+100 000,00 +100 000,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+100 000,00 +100 000,00

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
+1 018 032,00 +1 050 794,00 -32 762,00 -32 762,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 018 032,00 +1 050 794,00 -32 762,00 -32 762,00 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

1011100 1100 0960
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання 

(музичними, художніми, хореографічними, театральними, 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок



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

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

1115041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -1 551 630,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 551 630,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +1 551 630,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 551 630,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00

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
+74 312,00 +74 312,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+62 112,00 +62 112,00

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для вирішення

житлових питань (придбання житла) кращим спортсменам

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та

спортсменам, які представляють Вінницьку міську об'єднану

територіальну громаду, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 14.11.2019р. №2809 

+62 112,00 +62 112,00

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +12 200,00 +12 200,00

1500000 Департамент капітального будівництва -194 327 400,00 -194 327 400,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -194 327 400,00 -194 327 400,00 

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.
+2 305 000,00 +2 305 000,00 +2 305 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 940 000,00 +1 940 000,00 +1 940 000,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +365 000,00 +365 000,00 +365 000,00

1517330 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.
-2 305 000,00 -2 305 000,00 -2 305 000,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-194 327 400,00 -194 327 400,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

з них:

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі №

8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 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 

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

 = 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

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68, м. Вінниці -

будівництво

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

 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

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  

заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони 

здоров'я на службі у людей"

-194 327 400,00 -194 327 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-194 327 400,00 -194 327 400,00 

в тому числі:             

 = за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я 

для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-194 327 400,00 -194 327 400,00 



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

3700000 Департамент фінансів +2 700 000,00 +2 500 000,00 +200 000,00 +200 000,00

3710000 Департамент фінансів +2 700 000,00 +2 500 000,00 +200 000,00 +200 000,00

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

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 для Вінницького

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського

підприємства "Віноблагроліс" на проведення реконструкції

повітряної лінії електропередач (КЛ-10кВ від опори №1 ПЛ

10 кВ Ф222 до опори № 6 та від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до

опори №6 ПС 110/10 кВ "Північна") 

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

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 -130 620 149,00 +70 533 893,00 -201 154 042,00 -6 851 642,00 

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



від 29.11.2019 №2024

(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 +162 034,00 +162 034,00 +219 214,00 +145 411,00 +145 411,00 +145 411,00 +307 445,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-12 828,00 -12 828,00 +12 828,00 +12 828,00 +12 828,00

 - за рахунок доходів бюджету +174 862,00 +174 862,00 +219 214,00 +132 583,00 +132 583,00 +132 583,00 +307 445,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+162 034,00 +162 034,00 +219 214,00 +145 411,00 +145 411,00 +145 411,00 +307 445,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-12 828,00 -12 828,00 +12 828,00 +12 828,00 +12 828,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

 в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.Соборна,

вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», співфінансування за

рахунок коштів бюджету

-197 000,00 -197 000,00 -197 000,00 

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

"Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця",

співфінансування за рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

1000 1000 Освіта +18 940 696,00 +18 940 696,00 +17 819 187,00 -2 267 179,00 +144 226,00 +144 226,00 +144 226,00 +19 084 922,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

 - за рахунок доходів бюджету +18 940 696,00 +18 940 696,00 +17 819 187,00 -2 267 179,00 -20 038,00 -20 038,00 -20 038,00 +18 920 658,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +17 135 385,00 +17 135 385,00 +15 623 847,00 -1 198 055,00 +17 135 385,00

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних мереж із

застосуванням енергозберігаючих технологій комунального

закладу "Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської

ради" - переможця 16-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

-52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

     в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 -52 273,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+722 505,00 +722 505,00 +334 228,00 -658 800,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 +706 069,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

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 Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - за рахунок доходів бюджету +722 505,00 +722 505,00 +334 228,00 -658 800,00 +722 505,00

в тому числі:

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

+9 624,00 +9 624,00 +9 624,00 +9 624,00

 = капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський 

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад 

дошкільної освіти Вінницької міської ради" в смт. Десна, 

вул. Гагаріна, 11

-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
-16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 -16 436,00 

1070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+70 446,00 +70 446,00 +65 467,00 -14 640,00 +70 446,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +70 446,00 +70 446,00 +65 467,00 -14 640,00 +70 446,00

1090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+596 050,00 +596 050,00 +529 670,00 -42 700,00 +596 050,00

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+1 486 553,00 +1 486 553,00 +1 247 343,00 -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 +1 291 553,00

1110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-585 628,00 -585 628,00 +210 343,00 -346 884,00 -585 628,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -585 628,00 -585 628,00 +210 343,00 -346 884,00 -585 628,00 

1150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +20 488,00 +20 488,00 +50 776,00 -5 490,00 +20 488,00

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +569 633,00 +569 633,00 +625 333,00 +174 962,00 +174 962,00 +174 962,00 +744 595,00

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +710 403,00 +710 403,00 +625 333,00 +34 192,00 +34 192,00 +34 192,00 +744 595,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-159 110,00 -159 110,00 -130 420,00 -159 110,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +867 878,00 +867 878,00 +753 780,00 +34 192,00 +34 192,00 +34 192,00 +902 070,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +1 635,00 +1 635,00 +1 973,00 +1 635,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -140 770,00 -140 770,00 +140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
-140 770,00 -140 770,00 +140 770,00 +140 770,00 +140 770,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 074 736,00 -1 074 736,00 -867 820,00 -610,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 -894 036,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+180 700,00 +180 700,00 +180 700,00 +180 700,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

2000 2000 Охорона здоров’я +1 427 895,00 +1 427 895,00 +67 165,00 +67 165,00 +67 165,00 +1 495 060,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 427 895,00 +1 427 895,00 +215 362,00 +215 362,00 +215 362,00 +1 643 257,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 327 845,00 +1 327 845,00 +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00 +1 487 220,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 327 845,00 +1 327 845,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +1 635 417,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00 +159 375,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

+307 572,00 +307 572,00 +307 572,00 +307 572,00

 - за рахунок доходів бюджету -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

-148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 -148 197,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

     в тому числі:

 = придбання запасних частин до медичного 

обладнання закладів охорони здоров’я
+1 274 645,00 +1 274 645,00 +1 274 645,00

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів охорони 
+53 200,00 +53 200,00 +53 200,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

з них:
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 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

     в тому числі:

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

-92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 -92 210,00 

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки або трансплантації  

печінки

-326 950,00 -326 950,00 -326 950,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

+326 950,00 +326 950,00 +326 950,00

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
+100 050,00 +100 050,00 +100 050,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки або трансплантації  

печінки

-1 100 000,00 -1 100 000,00 -1 100 000,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

+1 100 000,00 +1 100 000,00 +1 100 000,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +5 496 630,00 +5 496 630,00 +825 924,00 -710 200,00 -710 200,00 -710 200,00 +4 786 430,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

 - за рахунок доходів бюджету +586 456,00 +586 456,00 +825 924,00 -710 200,00 -710 200,00 -710 200,00 -123 744,00 
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3010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (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

+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+4 231 395,00 +4 231 395,00 +4 231 395,00

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+1 517 471,00 +1 517 471,00 +1 517 471,00

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг
+2 713 924,00 +2 713 924,00 +2 713 924,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+689 851,00 +689 851,00 +689 851,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл +35 467,00 +35 467,00 +35 467,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -35 467,00 -35 467,00 -35 467,00 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного

бюджету

+678 779,00 +678 779,00 +678 779,00

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+11 072,00 +11 072,00 +11 072,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

+11 072,00 +11 072,00 +11 072,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+551 637,00 +551 637,00 +563 432,00 +551 637,00

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+551 637,00 +551 637,00 +563 432,00 +551 637,00

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +199 969,00 +199 969,00 +166 247,00 +199 969,00

3121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+199 969,00 +199 969,00 +166 247,00 +199 969,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -183 386,00 -183 386,00 +96 245,00 -695 100,00 -695 100,00 -695 100,00 -878 486,00 

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -183 386,00 -183 386,00 +96 245,00 -695 100,00 -695 100,00 -695 100,00 -878 486,00 

в тому числі:
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- на реалізацію проекту "Центр розвитку для дітей та молоді

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

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

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

3160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з

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

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-158 772,00 -158 772,00 -158 772,00 

3180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг

+147 700,00 +147 700,00 +147 700,00

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
+127 000,00 +127 000,00 +127 000,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

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

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

+20 700,00 +20 700,00 +20 700,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +18 236,00 +18 236,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 +3 136,00

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+15 100,00 +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+15 100,00 +15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 -15 100,00 

3242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+3 136,00 +3 136,00 +3 136,00

 - поховання одиноких і невідомих громадян +3 136,00 +3 136,00 +3 136,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з низьким

рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем

проживання

+23 203,00 +23 203,00 +23 203,00

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

+372 761,00 +372 761,00 +372 761,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,

яким виповнилося 100 років і більше

-113 738,00 -113 738,00 -113 738,00 
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- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які є

військовослужбовцями (резервістами, військовозобов’язаними) та

працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії

України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки

України, Державної прикордонної служби України,

Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу

і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України,

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

інших утворених відповідно до законів України військових

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

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

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

поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних

військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих

формувань

-286 626,00 -286 626,00 -286 626,00 

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям

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

загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

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

електротранспорті та автомобільному транспорті загального

користування

+4 400,00 +4 400,00 +4 400,00

4000 4000 Культура i мистецтво +163 519,00 +163 519,00 +57 400,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +346 559,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +163 519,00 +163 519,00 +57 400,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +346 559,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -65 000,00 -65 000,00 -50 000,00 -65 000,00 

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +33 000,00 +33 000,00 +20 000,00 +33 000,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+194 000,00 +194 000,00 +130 000,00 +194 000,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1 519,00 +1 519,00 -42 600,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +184 559,00

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-112 000,00 -112 000,00 -42 600,00 -112 000,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -96 600,00 -96 600,00 -42 600,00 -96 600,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +113 519,00 +113 519,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +296 559,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-

2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів і фестивалів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня населення,

відродження української національної культури та збереження

кращих українських традицій (кошти виділяються за рішеннями

виконавчого комітету міської ради) 

+113 519,00 +113 519,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +296 559,00
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5000 5000 Фiзична культура i спорт +1 225 106,00 +1 225 106,00 +848 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 192 344,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 030 232,00 +1 030 232,00 +848 266,00 +1 030 232,00

 - за рахунок доходів бюджету +194 874,00 +194 874,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +162 112,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 050 794,00 +1 050 794,00 +838 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 018 032,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 050 794,00 +1 050 794,00 +838 266,00 -94 111,00 -32 762,00 -32 762,00 -32 762,00 +1 018 032,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 018 032,00 +1 018 032,00 +838 266,00 +1 018 032,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

5041 5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд -1 094 130,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 -457 500,00 -1 551 630,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 094 130,00 -1 094 130,00 -457 500,00 -457 500,00 -457 500,00 -1 551 630,00 

5041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +1 094 130,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00 +457 500,00 +1 551 630,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 094 130,00 +1 094 130,00 +457 500,00 +457 500,00 +457 500,00 +1 551 630,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +74 312,00 +74 312,00 +10 000,00 +74 312,00

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+62 112,00 +62 112,00 +62 112,00

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для вирішення житлових

питань (придбання житла) кращим спортсменам Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади та спортсменам, які

представляють Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду,

згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від

14.11.2019р. №2809 

+62 112,00 +62 112,00 +62 112,00

5063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +12 200,00 +12 200,00 +10 000,00 +12 200,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+12 200,00 +12 200,00 +10 000,00 +12 200,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +19 792 028,00 +19 792 028,00 -10 002 748,00 -10 002 748,00 -10 002 748,00 +9 789 280,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+9 681 891,00 +9 681 891,00 -10 109 161,00 -10 109 161,00 -10 109 161,00 -427 270,00 

 - за рахунок доходів бюджету +10 110 137,00 +10 110 137,00 +106 413,00 +106 413,00 +106 413,00 +10 216 550,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

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

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

в тому числі:
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 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+9 681 891,00 +9 681 891,00 +9 681 891,00

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 -207 972,00 -207 972,00 +106 413,00 +106 413,00 +106 413,00 -101 559,00 

6080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм

6084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла

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

6084 6084 0610

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових

довгострокових кредитів, наданих громадянам на

будівництво/реконструкцію/ придбання житла

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

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -196 494 976,00 -2 167 576,00 -2 059 000,00 -194 435 976,00 -196 494 976,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

 - за рахунок доходів бюджету -2 167 576,00 -2 167 576,00 -2 167 576,00 -2 167 576,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -2 512 223,00 -2 512 223,00 -2 512 223,00 -2 512 223,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Улаштування на стадіоні огородження

спортивного майданчика для пляжного волейболу та футболу на

вулиці Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

огородження спортивного майданчика на вул.Волошковій в

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

-907,00 -907,00 -907,00 -907,00 

- на реалізацію проекту "Майданчик для пляжного футболу та

волейболу в Тяжилові" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (нове будівництво

спортивного майданчика в районі будинку № 54 на

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

-19 094,00 -19 094,00 -19 094,00 -19 094,00 

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул. Соборна,

вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
-6 067 000,00 -6 067 000,00 -6 067 000,00 -6 067 000,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +2 305 000,00 +2 305 000,00 +2 305 000,00 +2 305 000,00

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +1 940 000,00 +1 940 000,00 +1 940 000,00 +1 940 000,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +365 000,00 +365 000,00 +365 000,00 +365 000,00

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -1 960 353,00 -1 960 353,00 -1 960 353,00 -1 960 353,00 

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів -194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

з них:

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі № 8

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 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

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

 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

-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

7365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

в тому числі:             

 = за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

-194 327 400,00 -2 059 000,00 -192 268 400,00 -194 327 400,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+24 730 000,00 +24 730 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +25 000 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 607 051,00 +1 607 051,00 +1 607 051,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 730 000,00 +4 730 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +5 000 000,00

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+18 392 949,00 +18 392 949,00 +18 392 949,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+4 998 411,00 +4 998 411,00 +4 998 411,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +4 998 411,00 +4 998 411,00 +4 998 411,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання

послуг пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00
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- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-1 589,00 -1 589,00 -1 589,00 

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +20 001 589,00 +20 001 589,00 +20 001 589,00

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +20 001 589,00 +20 001 589,00 +20 001 589,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 607 051,00 +1 607 051,00 +1 607 051,00

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+18 392 949,00 +18 392 949,00 +18 392 949,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
+1 589,00 +1 589,00 +1 589,00

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -270 000,00 -270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-270 000,00 -270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +176 663,00 +176 663,00 +9 929 213,00 +5 229 213,00 +9 929 213,00 +10 105 876,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+529 213,00 +529 213,00 +529 213,00 +529 213,00

 - за рахунок доходів бюджету +176 663,00 +176 663,00 +9 400 000,00 +4 700 000,00 +9 400 000,00 +9 576 663,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-680 000,00 -680 000,00 -680 000,00 -680 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

з них:

= 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

в тому числі:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+529 213,00 +529 213,00 +529 213,00 +529 213,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +176 663,00 +176 663,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 876 663,00

7691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

 в тому числі:
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- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади"
+4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +176 663,00 +176 663,00 +176 663,00

в тому числі:

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
+176 663,00 +176 663,00 +176 663,00

8400 8400 Засоби масової інформації +659 530,00 +659 530,00 +659 530,00

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +659 530,00 +659 530,00 +659 530,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+659 530,00 +659 530,00 +659 530,00

8700 8700 0133 Резервний фонд -18 450 000,00 -18 450 000,00 

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 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +2 700 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

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

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

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 для Вінницького

обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського

підприємства "Віноблагроліс" на проведення реконструкції

повітряної лінії електропередач (КЛ-10кВ від опори №1 ПЛ 10 кВ

Ф222 до опори № 6 та від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до опори №6

ПС 110/10 кВ "Північна") 

+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 
+232 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+232 000,00 +232 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки"

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

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +32 000,00 +32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 -32 000,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

ради, ГУ ДПС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДПС у Вінницькій області, виконавчого комітету

міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади підприємств, установ,

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

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

з них:

 = Головне управління Державної податкової служби у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДПС у 

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

ВСЬОГО +57 156 101,00 +75 606 101,00 +19 769 991,00 -2 361 290,00 -196 308 631,00 -6 706 231,00 -2 034 000,00 -194 274 631,00 -139 152 530,00 

Міський голова  С.Моргунов     



до  рішення міської ради

від 29.11.2019 №2024

(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 

+232 000,00 -32 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+232 000,00 +232 000,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2014-2019 роки"

+32 000,00 -32 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+32 000,00 +32 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-32 000,00 -32 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +32 000,00 -32 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+32 000,00 +32 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-32 000,00 -32 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми

Вінницької міської ради, ГУ ДПС у Вінницькій

області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДПС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по контролю

за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на

2014-2020 роки"

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

з них:

= Головне управління Державної податкової служби у

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

в тому числі:

- заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДПС у

Вінницькій області
+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
+18 392 949,00 +18 392 949,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту +18 392 949,00 +18 392 949,00 

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним транспортом
+18 392 949,00 +18 392 949,00 

 Додаток 8

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

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

01.01.2019р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+18 392 949,00 +18 392 949,00 

2610160

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-12 828,00 +12 828,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -10 000,00 -10 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -2 828,00 -2 828,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+12 828,00 +12 828,00 

ВСЬОГО +18 612 121,00 -19 172,00 +18 592 949,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 29.11.2019 №2024

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

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 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+9 681 891,00 +9 681 891,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+9 681 891,00 +9 681 891,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+9 681 891,00 +9 681 891,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+9 681 891,00 +9 681 891,00 

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
+1 607 051,00 +1 607 051,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту +1 607 051,00 +1 607 051,00 

 в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

+1 607 051,00 +1 607 051,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 607 051,00 +1 607 051,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
+529 213,00 +529 213,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+529 213,00 +529 213,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+529 213,00 +529 213,00 

в тому числі:

 - оплата зобов'язань перед КП 

"Вінницяоблводоканал" за договором 

відступлення права вимоги

+529 213,00 +529 213,00 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

-16 436,00 -16 436,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -16 436,00 -16 436,00 

в тому числі:

3132

= капітальний ремонт комунального закладу

"Деснянський навчально-виховний комплекс:

початкова школа - заклад дошкільної освіти

Вінницької міської ради" в смт. Десна, вул. Гагаріна,

11

-16 436,00 -16 436,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
-16 436,00 -16 436,00 

 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

0712010
Департамент охорони 

здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
+1 327 845,00 +307 572,00 +1 635 417,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 327 845,00 +1 327 845,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+307 572,00 +307 572,00 

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста +307 572,00 +307 572,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, 

що надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу

+307 572,00 +307 572,00 

     в тому числі:

3210

 = придбання основних засобів та 

інших необоротних активів 

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

комп’ютерної техніки тощо) для 

закладів охорони здоров'я

+307 572,00 +307 572,00 

 = співфінансування заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+1 327 845,00 +1 327 845,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних 

підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 327 845,00 +1 327 845,00 

     в тому числі:

2610

 = придбання запасних частин до 

медичного обладнання закладів 

охорони здоров’я

+1 274 645,00 +1 274 645,00 

2610

 = ремонт, повірка та технічне 

обслуговування обладнання закладів 

охорони здоров’я

+53 200,00 +53 200,00 

0712030
Департамент охорони 

здоров’я

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим
-92 210,00 -92 210,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-92 210,00 -92 210,00 

з них:

- заходи з розвитку та підтримки комунальних

некомерційних підприємств, що надають вторинну

спеціалізовану медичну допомогу

-92 210,00 -92 210,00 

     в тому числі:

3210

 = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для закладів охорони здоров'я

-92 210,00 -92 210,00 

0712150
Департамент охорони 

здоров’я

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров’я
+100 050,00 +100 050,00 

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +100 050,00 +100 050,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+100 050,00 +100 050,00 

з них:

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з первинної

медичної допомоги

+100 050,00 +100 050,00 

в тому числі:

2610

 - безкоштовне забезпечення 

імуносупресорами хворих після 

трансплантації нирки або трансплантації  

печінки

-326 950,00 -326 950,00 

2610

 - безкоштовне забезпечення 

імуносупресорами хворих після 

трансплантації органів (нирки, або печінки, 

або серця)

+326 950,00 +326 950,00 

2610
 - виконання заходів програми "Стоп грип на 

2016-2020 роки"
+100 050,00 +100 050,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1115030
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 018 032,00 +1 018 032,00 

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 018 032,00 +1 018 032,00 

2111 Заробітна плата +838 266,00 +838 266,00 

2120 Нарахування на оплату праці +179 766,00 +179 766,00 

1115060
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +12 200,00 +12 200,00 

1115063
Забезпечення діяльності централізованої

бухгалтерії
+12 200,00 +12 200,00 

2111 Заробітна плата +10 000,00 +10 000,00 

2120 Нарахування на оплату праці +2 200,00 +2 200,00 

3719770
Департамент 

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

2620
Поточні трансферти органам державного управління

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

3220
Капітальні трансферти органам державного

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

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 для

Вінницького обласного комунального спеціалізованого

лісогосподарського підприємства "Віноблагроліс" на

проведення реконструкції повітряної лінії

електропередач (КЛ-10кВ від опори №1 ПЛ 10 кВ

Ф222 до опори № 6 та від опори № 1 ПЛ 10 кВ Ф224 до

опори №6 ПС 110/10 кВ "Північна") 

+200 000,00 +200 000,00 

ВСЬОГО +16 247 069,00 -9 181 022,00 +7 066 047,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


