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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 14.11.2019 №2847 

   м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468» 

 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

ради від 21.12.2018 №1468»  (додається). 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

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

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови М. Форманюка. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 14.11.2019 №2847 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468 

 

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

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

враховуючи рішення виконавчого комітету від 07.11.2019р. №2746, розглянувши 

звернення виконавчого комітету, департаментів міського господарства, 

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

комунального майна,  земельних ресурсів, охорони здоров’я, фінансів, 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 спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 4 700 000,0 гривень. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 1 430 364,0 гривні. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 3 469 636,0 гривень. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 3, 5-

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

 

1.6 . 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 1 058 554 121,22 гривня, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 058 554 121,22 гривня, згідно з 

додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 356 068 844,96  гривні, в тому числі: 
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1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 114 822 601,50 гривня, джерелом покриття якого 

визначити направлення залишку коштів, що утворився по загальному фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі 114 822 601,50 гривня згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 241 246 243,46 гривні джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 1 058 554 121,22 гривня, 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». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі 200 000,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі збільшити на 200 000,0 гривень додаткові видатки загального фонду 

бюджету згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

1.8 . 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 4 245 513 181,83 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

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

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 255 859 850,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 174 734 479,0 гривень та спеціального фонду в сумі 36 045 268,0 гривень, 

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

 

1.10 . 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

30000000 Доходи від операцій з капіталом +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

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

33010000 Кошти від продажу землі +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

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

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

Разом доходів +4 700 000,00 +4 700 000,00 +4 700 000,00

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

208200 На кінець періоду -200 000,00 -200 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+1 230 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

Загальне фінансування +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

602200 На кінець періоду -200 000,00 -200 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+1 230 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

Загальне фінансування +200 000,00 +1 430 364,00 -1 230 364,00 -1 230 364,00 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



до проекту рішення міської ради

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

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

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

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

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

- 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 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

1210000 Департамент міського господарства -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -81 481,00 -81 481,00 +81 481,00 +81 481,00 +81 481,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -81 481,00 -81 481,00 +81 481,00 +81 481,00 +81 481,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -81 481,00 -81 481,00 +81 481,00 +81 481,00 +81 481,00

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 -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 

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

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

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

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



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

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

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 327 845,00 +1 327 845,00 +1 327 845,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +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

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +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:

 = заклади охорони здоров'я міста +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

ВСЬОГО +1 430 364,00 +1 430 364,00 -46 000,00 +3 469 636,00 +3 469 636,00 +3 469 636,00 +4 900 000,00



(грн)

в тому числі 

на:

Державний 

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

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

Додаток 4

до проекту рішення міської 

ради

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

загального фонду на:

На виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 

01.01.2019р.)

в тому числі на :

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"
1

з них:

Головне 

управління 

Державної 

податкової 

служби у 

Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує 

Вінницьке 

управління ГУ 

ДПС у 

Вінницькій 

області

1 
 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 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1200000 Департамент міського господарства -1 857 058,00 

1210000 Департамент міського господарства -1 857 058,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки -1 857 058,00 

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 -1 857 058,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки -1 857 058,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+81 481,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+81 481,00 

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 -101 559,00 

 Додаток  5

до проекту рішення міської ради

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



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 

документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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 

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 

Всього +3 469 636,00



(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +200 000,00 +200 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +200 000,00 +200 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

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

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

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

в тому числі:

- 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:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДПС у 

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

1200000 Департамент міського господарства -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

1210000 Департамент міського господарства -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

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
-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -81 481,00 +81 481,00 +81 481,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -81 481,00 +81 481,00 +81 481,00

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 -101 559,00 -101 559,00 

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

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

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

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 327 845,00 +1 327 845,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 327 845,00 +1 327 845,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 327 845,00 +1 327 845,00



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

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+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:

 = заклади охорони здоров'я міста +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

ВСЬОГО +4 900 000,00 +1 446 364,00 +3 453 636,00 +3 453 636,00



(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління -16 000,00 -16 000,00 -46 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -16 000,00 -16 000,00 -46 000,00 +16 000,00 +16 000,00 +16 000,00

0160 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

2000 2000 Охорона здоров’я +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

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +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:

 = заклади охорони здоров'я міста +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

4000 4000 Культура i мистецтво -81 481,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +101 559,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -81 481,00 -81 481,00 +183 040,00 +183 040,00 +183 040,00 +101 559,00

4080 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

4082 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, 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) 

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

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

Додаток 7

до проекту рішення міської ради

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 958 617,00 -1 958 617,00 -1 958 617,00 -1 958 617,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

 - за рахунок доходів бюджету -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
-1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 -1 857 058,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 -101 559,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00 +5 229 213,00

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

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 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

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

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

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

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

в тому числі:

- 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:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

 = 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 +1 430 364,00 +1 430 364,00 -46 000,00 +3 469 636,00 +3 469 636,00 +3 469 636,00 +4 900 000,00



до проекту рішення міської ради

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

в тому числі:

- 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 

ВСЬОГО +200 000,00 +200 000,00

 Додаток 8

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

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

01.01.2019р.



до проекту рішення міської ради

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1216020

Департамент 

міського 

господарства

Забезпечення функціонування підприємств, установ

та організацій, що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні послуги

-1 857 058,00 -1 857 058,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
-1 857 058,00 -1 857 058,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн,

спеціального обладнання, інших основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів для

підприємств житлово-комунального господарства

-1 857 058,00 -1 857 058,00 

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 

0712010
Департамент охорони 

здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

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

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 327 845,00 +1 327 845,00 

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста +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 

ВСЬОГО +1 327 845,00 -1 327 845,00 

 Додаток 9

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

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

  С.ЧорнолуцькийВ.о. керуючого справами виконкому


