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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 27.12.2019 №2084 

           м. Вінниця                                                             48 сесія 7 скликання  

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468  

 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України  від 04.11.2019р. 

№1192-р, розпорядження обласної державної адміністрації від 13.12.2019р. 

№949 та від 20.12.2019р. №966, рішення виконавчого комітету міської ради 

від 19.12.2019р. №3195 та №3196, від 23.12.2019р. №3242 та від 26.12.2019р. 

№3325, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

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

містобудування, соціальної політики, комунального майна, земельних 

ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, капітального будівництва, 

фінансів, самоврядного контролю, 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 . Зменшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 251 533 354,0 гривні, в тому 

числі за рахунок трансфертів з державного бюджету – зменшити на                     

54 853 395,0 гривень,  за рахунок трансфертів з обласного бюджету – 

збільшити на 7 614 004,60 гривні, з них за рахунок відповідних субвенцій та 

дотацій з державного бюджету – на 6 362 614,60 гривень, за рахунок 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету відповідно до 

статті 78 Бюджетного кодексу України – зменшити на 204 293 963,60  гривні. 
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1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 31 201 020,0 гривень. 

 

1.3 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 42 157 652,0 гривні, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  на 145 138 346,60 

гривень згідно з додатком 10 до даного рішення. 
      
1.4 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 201 948 027,83 гривень, в 

тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України - на  

59 155 617,0 гривень згідно з додатком 10 до даного рішення. 

 

1.5 . Збільшити обсяг повернення кредитів до спеціального фонду бюджету 

Вінницької  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  на            

65,0 гривень. 

 

1.6 . Зменшити обсяг надання кредитів зі спеціального фонду бюджету 

Вінницької  міської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  на            

7 255 500,0 гривень. 

 

1.7 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

1.8 . Враховуючи пункти 1.1-1.7 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 8, 

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

 

1.9 . 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 799 341 078,22 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 799 341 078,22 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 084 219 840,13 гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 108 554 076,50 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 108 554 076,50 гривень згідно з додатком 2 цього 

рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 975 665 763,63 гривні джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 799 341 078,22 гривень, запозичень до бюджету 
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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 74 660 685,41 гривень згідно з додатком 

2 до цього рішення». 

 

1.10 . Відновити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2019р., в сумі 24 661 474,0 гривні, в тому числі: 

- зменшити на 594 398,0 гривень планові призначення по додаткових 

видатках загального фонду бюджету; 

- зменшити на 24 067 076,0 гривень планові призначення по додаткових 

видатках спеціального фонду бюджету, а саме капітальних видатках за 

рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду), з них зменшити на 486,0 гривень планові призначення 

по видатках за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, 

згідно з додатком 9 до даного рішення. 

 

1.11 . Відновити залишок бюджетних коштів, що утворився  по спеціальному 

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом 

на 01.01.2019р., в сумі  6 367 436,83 гривень згідно з додатком 2 до даного 

рішення, в тому числі за рахунок: 

-  цільового фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту, в сумі 1 236,0 гривень; 

-  субвенції 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» в сумі 6 366 200,83 

гривень. 

 

1.12 . Залишок коштів по спеціальному фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 733 254,58 гривень, в тому числі 

12,64 гривень по єдиному податку та 733 241,94 гривень по збору за першу 

реєстрацію транспортних засобів, у зв’язку із змінами бюджетного 

законодавства, перерахувати на рахунок загального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

 

1.13 . 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 3 884 600 859,0 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.14 . В абзаці 4 пункту 16 цифру «11 699 640,0» замінити на «12 029 488,0». 

 

1.15 . Підпункт 18.2 пункту 18 рішення викласти в новій редакції: 
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 «18.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 237 800 367,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 169 146 188,0 гривень та спеціального фонду в сумі 33 986 376,0 

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

 

1.16 . Абзаци другий, четвертий, п’ятий та шостий пункту 20 рішення викласти 

в новій редакції: 

«- КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 8 229 600,0 гривень; 

- МКП «Вінницязеленбуд»  в сумі 959 934,0 гривні; 

- КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 11 445 000,0 гривень; 

- МКУП «Міськсвітло»  в сумі 943 449,0 гривень». 

 

1.17 . Абзац другий, третій та п’ятий пункту 21 рішення викласти в новій 

редакції: 

«- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 67 859 970,0 гривень; 

- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 5 336 736,0 гривень; 

- КП «Вишенькаміськтеплоенерго» в сумі 27 097,0 гривень». 

 

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

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

внесення змін до обсягів субвенцій та дотацій з державного або обласного 

бюджету (в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету) в 

поточному та (або) в наступному роках до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, дозволити виконавчому 

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

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

скорегувати обсяги доходів і видатків бюджету на 2019 рік. 
 

3. Надати право виконавчому комітету міської ради за погодженням з 

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

соціально-економічного розвитку скорегувати обсяги власних і закріплених 

доходів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та 

видатків загального та спеціального фондів, які передбачені в бюджеті за 

рахунок власних і закріплених доходів, відповідно до пропозицій головних 

розпорядників коштів щодо зменшення бюджетних призначень в зв’язку із 

відсутністю потреби в коштах до кінця 2019 року. 
 

4. Зміни, внесені до бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік рішеннями виконавчого комітету міської ради відповідно 

до пунктів 2, 3 даного рішення, затвердити в складі рішення міської ради «Про 

звіт щодо виконання бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади за 2019 рік». 
 

5. Матеріальна грошова допомога мешканцям Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади, виділена за рішеннями виконавчого 
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комітету в поточному році та не отримана громадянами в поточному році, 

підлягає виплаті за рахунок асигнувань бюджету наступного року, 

передбачених на вказані цілі. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  

 
 

 

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 -211 019 598,60 -210 877 498,60 -142 100,00 

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

вартості
-206 114 571,60 -206 114 571,60 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -205 699 571,60 -205 699 571,60 

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
-220 699 571,60 -220 699 571,60 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами

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

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

платника податку інших ніж заробітна плата
+4 000 000,00 +4 000 000,00

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

результатами річного декларування
+6 000 000,00 +6 000 000,00

11020000 Податок на прибуток підприємств -415 000,00 -415 000,00 

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності -415 000,00 -415 000,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів +86 000,00 +86 000,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів +30 000,00 +30 000,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)

+30 000,00 +30 000,00

13030000 Рентна плата за користування надрами +56 000,00 +56 000,00

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 
-14 000,00 -14 000,00 

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого  

значення 
+70 000,00 +70 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -12 500 000,00 -12 500 000,00 

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) -1 600 000,00 -1 600 000,00 

14021900 Пальне -1 600 000,00 -1 600 000,00 

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 
-8 900 000,00 -8 900 000,00 

14031900 Пальне -8 900 000,00 -8 900 000,00 

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
-2 000 000,00 -2 000 000,00 

18000000 Місцеві податки +7 651 073,00 +7 651 073,00

в тому числі:

18010000 Податок на майно +6 799 000,00 +6 799 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
-40 000,00 -40 000,00 

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

особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості
+1 090 000,00 +1 090 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+950 000,00 +950 000,00

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

особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості
+1 480 000,00 +1 480 000,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб +7 000 000,00 +7 000 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб -2 920 000,00 -2 920 000,00 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб +1 820 000,00 +1 820 000,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб -2 900 000,00 -2 900 000,00 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +400 000,00 +400 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб -81 000,00 -81 000,00 

18030000 Туристичний збір +390 000,00 +390 000,00

з них:

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

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 27.12.2019 №2084

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

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +230 000,00 +230 000,00

18050000 Єдиний податок +462 073,00 +462 073,00

з них:

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб +2 500 000,00 +2 500 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб -2 031 927,00 -2 031 927,00 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

дорівнює або перевищує 75 відсотків"

-6 000,00 -6 000,00 

19000000 Інші податки і збори -142 100,00 -142 100,00 

19010000 Екологічний податок -142 100,00 -142 100,00 

з них:

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів 

в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

-185 000,00 -185 000,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти +37 000,00 +37 000,00

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

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
+5 900,00 +5 900,00

20000000 Неподаткові надходження +8 025 355,00 +6 582 235,00 +1 443 120,00 +1 400 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +9 756 500,00 +9 708 000,00 +48 500,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у

статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

-108 000,00 -108 000,00 

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

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
-108 000,00 -108 000,00 

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +9 500 000,00 +9 500 000,00

21080000 Інші надходження +316 000,00 +316 000,00

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

-14 000,00 -14 000,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції +250 000,00 +250 000,00

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
-370 000,00 -370 000,00 

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту +450 000,00 +450 000,00

21110000
Надходження  коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва
+48 500,00 +48 500,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 

діяльності
-3 173 765,00 -3 173 765,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -5 166 200,00 -5 166 200,00 

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
+240 000,00 +240 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг -4 925 000,00 -4 925 000,00 

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

обтяжень
-490 000,00 -490 000,00 

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

+8 800,00 +8 800,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном
+1 900 000,00 +1 900 000,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
+1 900 000,00 +1 900 000,00

22090000 Державне мито +92 500,00 +92 500,00

з них:

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

тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування
+120 000,00 +120 000,00

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

(посвідок) та паспортів громадян України
-27 500,00 -27 500,00 

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на 

умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, 

районними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями, місцевими радами 

-65,00 -65,00 

24000000 Інші  неподаткові  надходження +1 442 620,00 +48 000,00 +1 394 620,00 +1 400 000,00



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
+103 000,00 +103 000,00

24060000 Інші  надходження  -60 315,00 -55 000,00 -5 315,00 

24060300 Інші надходження -200 000,00 -200 000,00 

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
-5 315,00 -5 315,00 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за

неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

+145 000,00 +145 000,00

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій -65,00 -65,00 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих 

бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

-65,00 -65,00 

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
+1 400 000,00 +1 400 000,00 +1 400 000,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом +29 651 300,00 +1 300,00 +29 650 000,00 +29 650 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +2 451 300,00 +1 300,00 +2 450 000,00 +2 450 000,00

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного 

каміння
+1 300,00 +1 300,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності +2 450 000,00 +2 450 000,00 +2 450 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів +27 200 000,00 +27 200 000,00 +27 200 000,00

33010000 Кошти від продажу землі +27 200 000,00 +27 200 000,00 +27 200 000,00

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

+27 200 000,00 +27 200 000,00 +27 200 000,00

50000000 Цільові фонди +250 000,00 +250 000,00

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
+250 000,00 +250 000,00

в тому числі:

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

територіальної громади"
+250 000,00 +250 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) -173 092 943,60 -204 293 963,60 +31 201 020,00 +31 050 000,00

40000000 Офіційні трансферти -47 239 390,40 -47 239 390,40 

41000000 Від органів державного управління -47 239 390,40 -47 239 390,40 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -54 853 395,00 -54 853 395,00 

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій 
-54 853 395,00 -54 853 395,00 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +267 585,60 +267 585,60

41040100
Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабалізаційної дотації з державного 

бюджету 
+267 585,60 +267 585,60

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +7 346 419,00 +7 346 419,00

з них:

41050900

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

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

до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 095 029,00 +1 095 029,00

41051500
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
+5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

  = заробітна плата з нарахуваннями та інсуліни +5 000 000,00 +5 000 000,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 251 390,00 +1 251 390,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+1 200 130,00 +1 200 130,00



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = субвенція з обласного бюджету для здійснення компенсаційної виплати за 

навчання учасників бойових дій та їх дітей
+26 260,00 +26 260,00

 = субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги 

Запорожцю Пантелею Юрійовичу на лікування після трансплантації серця, яку 

здійснено 08 вересня 2019 року і подальшу дороговартісну реабілітацію, 

перший етап якої триватиме протягом 5 місяців

+25 000,00 +25 000,00

Разом доходів -220 332 334,00 -251 533 354,00 +31 201 020,00 +31 050 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

208200 На кінець періоду +31 028 910,83 +25 394 728,58 +5 634 182,25 -12,64 

 з них:

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
-733 241,94 -733 241,94 

 - за рахунок надходжень від єдиного податку -12,64 -12,64 -12,64 

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
+1 236,00 +1 236,00

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+486,00 +486,00

 - за рахунок субвенції 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"

+6 366 200,83 +6 366 200,83

 - за рахунок інших надходжень +733 254,58 +733 254,58

208300 Інші розрахунки +733 254,58 -733 254,58 -12,64 

208320 Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету +733 254,58 -733 254,58 -12,64 

 з них:

 - за рахунок інших надходжень +733 254,58 +733 254,58

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
-733 241,94 -733 241,94 

 - за рахунок надходжень від єдиного податку -12,64 -12,64 -12,64 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+234 037 176,00 -234 037 176,00 -234 037 176,00 

Загальне фінансування -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

602200 На кінець періоду +31 028 910,83 +25 394 728,58 +5 634 182,25 -12,64 

 з них:

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
-733 241,94 -733 241,94 

 - за рахунок надходжень від єдиного податку -12,64 -12,64 -12,64 

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
+1 236,00 +1 236,00

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+486,00 +486,00

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 27.12.2019 №2084

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



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок субвенції 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"

+6 366 200,83 +6 366 200,83

 - за рахунок інших надходжень +733 254,58 +733 254,58

602300 Інші розрахунки +733 254,58 -733 254,58 -12,64 

602302 Передача коштів із спеціального до загального фонду бюджету +733 254,58 -733 254,58 -12,64 

 з них:

 - за рахунок інших надходжень +733 254,58 +733 254,58

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
-733 241,94 -733 241,94 

 - за рахунок надходжень від єдиного податку -12,64 -12,64 -12,64 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+234 037 176,00 -234 037 176,00 -234 037 176,00 

Загальне фінансування -31 028 910,83 +209 375 702,00 -240 404 612,83 -234 037 176,00 

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов



до  рішення міської ради   

від 27.12.2019 №2084

(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 -31 322 200,00 -31 322 200,00 -5 276 627,00 -1 984 310,00 -9 816 335,00 -10 066 335,00 -9 816 335,00 -41 138 535,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -31 322 200,00 -31 322 200,00 -5 276 627,00 -1 984 310,00 -9 816 335,00 -10 066 335,00 -9 816 335,00 -41 138 535,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-1 455 222,00 -1 455 222,00 -8 393 584,00 -8 393 584,00 -8 393 584,00 -9 848 806,00 

 - за рахунок доходів бюджету -29 748 013,00 -29 748 013,00 -5 276 627,00 -1 984 310,00 -695 900,00 -695 900,00 -695 900,00 -30 443 913,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-2 960 610,00 -2 960 610,00 -1 458 156,00 -74 681,00 -523 260,00 -523 260,00 -523 260,00 -3 483 870,00 

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-12 617 489,00 -12 617 489,00 -3 818 471,00 -1 707 922,00 -1 463 711,00 -1 463 711,00 -1 463 711,00 -14 081 200,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -1 035 764,00 -1 035 764,00 -1 035 764,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки
-123 691,00 -123 691,00 -123 691,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
-98 430,00 -98 430,00 -98 430,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
-25 261,00 -25 261,00 -25 261,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

м.Вінниці на 2017-2020 роки"

-576 499,00 -576 499,00 -576 499,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2017-2020 роки

-79 747,00 -79 747,00 -79 747,00 

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів

відділами державної виконавчої служби
-255 827,00 -255 827,00 -255 827,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -101,00 -101,00 -100,00 -100,00 -100,00 -201,00 

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

0213111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних

сімей

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

в тому числі:

- підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
-101,00 -101,00 -101,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -201 707,00 -201 707,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 -1 546,00 -203 253,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -201 707,00 -201 707,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 -1 546,00 -203 253,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2015-2020 роки" в частині страхування

військовослужбовців, які є членами Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 

0216080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм -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 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -63 118,00 -63 118,00 -63 118,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

-63 118,00 -63 118,00 -63 118,00 

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -9 465,00 -9 465,00 -9 465,00 -9 465,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-9 465,00 -9 465,00 -9 465,00 -9 465,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -3 242 614,00 -3 242 614,00 -3 242 614,00 -3 242 614,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 224 019,00 -2 224 019,00 -2 224 019,00 -2 224 019,00 

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -25,00 -25,00 -25,00 -25,00 

 в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у м.Вінниці (охоронний

номер 365-М)

-25,00 -25,00 -25,00 -25,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -1 888 895,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 -5 626,00 -1 894 521,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-1 888 895,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 -5 626,00 -1 894 521,00 

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -2 992 195,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 -44 752,00 -3 036 947,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
-2 992 195,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 -44 752,00 -3 036 947,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів 

Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині 

утримання та забезпечення функціонування мультисервісної 

оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку 

та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики), технічне 

супроводження Ситуаційного центру

-2 973 999,00 -2 973 999,00 -2 973 999,00 

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 198 237,00 -5 198 237,00 -5 198 237,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 432 977,00 -4 432 977,00 -4 432 977,00 

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

-765 260,00 -765 260,00 -765 260,00 

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -44 513,00 -44 513,00 -44 513,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність -3 542 682,00 -3 542 682,00 -3 548 385,00 -3 798 385,00 -3 548 385,00 -7 091 067,00 

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

+250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

 в тому числі:

- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади"
+250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -3 542 682,00 -3 542 682,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 -7 341 067,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-941 696,00 -941 696,00 -79 230,00 -79 230,00 -79 230,00 -1 020 926,00 

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
-4 680,00 -4 680,00 -4 680,00 -4 680,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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з них
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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

 - виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду на 2018-2020 

роки

-666 531,00 -666 531,00 -666 531,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2019-2020 роки

-442 047,00 -442 047,00 -54 475,00 -54 475,00 -54 475,00 -496 522,00 

- фінансова підтримка ДП "Дитячий санаторій ім. М.М.

Коцюбинського" для погашення заборгованості з виплати

заробітної плати працівникам підприємства

-202 408,00 -202 408,00 -202 408,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

призначення міста Вінниці за 2018 рік
-1 290 000,00 -1 290 000,00 -1 290 000,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-1 290 000,00 -1 290 000,00 -1 290 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2021 роки

-3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-300 140,00 -300 140,00 -300 140,00 

 в тому числі:

- оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців

міста, відселених з будинків, непридатних для проживання в

результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

-300 140,00 -300 140,00 -300 140,00 

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки" 

-51 600,00 -51 600,00 -51 600,00 -51 600,00 

- 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"

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

з них:
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 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний центр 

Центрального регіону
-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-118 965,00 -118 965,00 -925 151,00 -925 151,00 -925 151,00 -1 044 116,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
-924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

 -924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

 = Департамент патрульної поліції -118 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -119 965,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-118 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -119 965,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька установа 

виконання покарань (№1)"
-87,00 -87,00 -87,00 -87,00 

1200000 Департамент міського господарства -45 693,00 -45 693,00 -1 919,00 -8 966,00 -22 122 186,00 -22 120 950,00 -22 122 186,00 -22 167 879,00 

1210000 Департамент міського господарства -45 693,00 -45 693,00 -1 919,00 -8 966,00 -22 120 950,00 -22 120 950,00 -22 120 950,00 -22 166 643,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду бюджету станом на 01.01.2019р. (за рахунок цільового

фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту)

-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-131 508,00 -131 508,00 -131 508,00 -131 508,00 

 - за рахунок доходів бюджету -45 693,00 -45 693,00 -1 919,00 -8 966,00 -21 978 511,00 -21 978 511,00 -21 978 511,00 -22 024 204,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-45 693,00 -45 693,00 -1 919,00 -8 966,00 -20 442,00 -20 442,00 -20 442,00 -66 135,00 

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -22 089 443,00 -22 089 443,00 -22 089 443,00 -22 089 443,00 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-131 508,00 -131 508,00 -131 508,00 -131 508,00 

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -11 065,00 -11 065,00 -11 065,00 -11 065,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

-134,00 -134,00 -134,00 -134,00 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 
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1217690 7690 Інша економічна діяльність -1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

1217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2019р.
-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

1200000 Департамент житлового господарства -892 711,00 -892 711,00 +49 991,00 -24 238,00 -610 028,00 -610 028,00 -610 028,00 -1 502 739,00 

1210000 Департамент житлового господарства -892 711,00 -892 711,00 +49 991,00 -24 238,00 -610 028,00 -610 028,00 -610 028,00 -1 502 739,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-14 759,00 -14 759,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 737 460,00 

 - за рахунок доходів бюджету -877 952,00 -877 952,00 +49 991,00 -24 238,00 +11 112 673,00 +11 112 673,00 +11 112 673,00 +10 234 721,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+10 916,00 +10 916,00 +49 991,00 -24 238,00 -28,00 -28,00 -28,00 +10 888,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-14 759,00 -14 759,00 -14 759,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-396 512,00 -396 512,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -996 512,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -396 512,00 -396 512,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -996 512,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

-396 512,00 -396 512,00 -396 512,00 

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+600 000,00 -600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
-11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -507 115,00 -507 115,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -517 115,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 577 016,00 -2 577 016,00 -195 163,00 -14 425,00 -36 552 687,00 -36 405 272,00 -147 415,00 -36 405 272,00 -39 129 703,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -2 577 016,00 -2 577 016,00 -195 163,00 -14 425,00 -36 552 687,00 -36 405 272,00 -147 415,00 -36 405 272,00 -39 129 703,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-23 078 808,00 -23 078 808,00 -23 078 808,00 -23 078 808,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-9 307 098,00 -9 307 098,00 -13 260 323,00 -13 260 323,00 -13 260 323,00 -22 567 421,00 

 - за рахунок доходів бюджету +6 730 082,00 +6 730 082,00 -195 163,00 -14 425,00 -213 556,00 -66 141,00 -147 415,00 -66 141,00 +6 516 526,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-395 734,00 -395 734,00 -195 163,00 -14 425,00 -60 611,00 -60 611,00 -60 611,00 -456 345,00 
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1410180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -98 500,00 -98 500,00 -98 500,00 

в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

"Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця",

співфінансування за рахунок коштів бюджету

-98 500,00 -98 500,00 -98 500,00 

1414080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -27 118,00 -27 118,00 -27 118,00 

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -27 118,00 -27 118,00 -27 118,00 

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) 

-27 118,00 -27 118,00 -27 118,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 767 326,00 -1 767 326,00 -14 296 418,00 -14 296 418,00 -14 296 418,00 -16 063 744,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для дітей на

прибережному схилі озера по вул. Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку в районі

вул.Волошкової)

-26 279,00 -26 279,00 -26 279,00 -26 279,00 

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з улаштуванням

фонтану в зоні відпочинку на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по

вул.Волошковій)

-54 971,00 -54 971,00 -54 971,00 -54 971,00 

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса Тяжилова"

- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт зеленої зони по вул.

Ватутіна) 

-2 795,00 -2 795,00 -2 795,00 -2 795,00 

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку біля

озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул. Гладкова) 

-10 360,00 -10 360,00 -10 360,00 -10 360,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-23 063 910,00 -23 063 910,00 -23 063 910,00 -23 063 910,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-9 307 098,00 -9 307 098,00 -4 609 103,00 -4 609 103,00 -4 609 103,00 -13 916 201,00 

 - за рахунок доходів  бюджету розвитку +13 471 000,00 +13 471 000,00 +13 471 000,00 +13 471 000,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -102,00 -102,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 326,00 

в тому числі:
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- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних

тварин (кішок) на території міста Вінниця" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

-102,00 -102,00 -102,00 

- придбання контейнерів для побутових відходів та бетонних плит

для облаштування дороги на полігоні побутових відходів
-1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -12 278 118,00 -12 278 118,00 -12 278 118,00 -12 278 118,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-14 567,00 -14 567,00 -14 567,00 -14 567,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення  м. Вінниця -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

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 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-8 651 220,00 -8 651 220,00 -8 651 220,00 -8 651 220,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів -5 123 853,00 -5 123 853,00 -5 123 853,00 -5 123 853,00 

1417361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

з них:

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

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

 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

-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

1417363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

з них:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

з них:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -3 532 048,00 -3 532 048,00 -3 532 048,00 -3 532 048,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
-15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-456 687,00 -456 687,00 -456 687,00 -456 687,00 

 - поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло" -3 056 551,00 -3 056 551,00 -3 056 551,00 -3 056 551,00 
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1417690 7690 Інша економічна діяльність -38 938,00 -38 938,00 -38 938,00 

1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -38 938,00 -38 938,00 -38 938,00 

в тому числі:

- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в

користуванні департаменту комунального господарства та

благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва

комплексу по знешкодженню побутових відходів

-38 938,00 -38 938,00 -38 938,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -249 298,00 -249 298,00 -249 298,00 

1418310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
-147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів -147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +86 226,00 +86 226,00 -50 250,00 -3 823,00 -12 672 803,00 -12 672 803,00 -12 672 803,00 -12 586 577,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +86 226,00 +86 226,00 -50 250,00 -3 823,00 -12 672 803,00 -12 672 803,00 -12 672 803,00 -12 586 577,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-133 752 313,60 -133 752 313,60 -24 684 638,00 -24 684 638,00 -24 684 638,00 -158 436 951,60 

 - за рахунок доходів бюджету +133 838 539,60 +133 838 539,60 -50 250,00 -3 823,00 +12 011 835,00 +12 011 835,00 +12 011 835,00 +145 850 374,60

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-63 135,00 -63 135,00 -50 250,00 -3 823,00 -76 160,00 -76 160,00 -76 160,00 -139 295,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-61 160,00 -61 160,00 -61 160,00 -61 160,00 

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-1 200 140,00 -1 200 140,00 -1 200 140,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-42 181,00 -42 181,00 -42 181,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -2 168,00 -2 168,00 -2 168,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -40 013,00 -40 013,00 -40 013,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-1 157 959,00 -1 157 959,00 -1 157 959,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -121 189,00 -121 189,00 -121 189,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 036 770,00 -1 036 770,00 -1 036 770,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+1 441 758,00 +1 441 758,00 +1 441 758,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 441 758,00 +1 441 758,00 +1 441 758,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-95 948 820,60 -95 948 820,60 -95 948 820,60 
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 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" -8 242,00 -8 242,00 -8 242,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-8 242,00 -8 242,00 -8 242,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -11 800,00 -11 800,00 -11 800,00 

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-11 800,00 -11 800,00 -11 800,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -5 554 398,00 -5 554 398,00 -5 554 398,00 -5 554 398,00 

в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території

Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької

області

-951 802,00 -951 802,00 -951 802,00 -951 802,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі

водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого

водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-

Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області

(за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-218 400,00 -218 400,00 -218 400,00 -218 400,00 

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
-15 334,00 -15 334,00 -15 334,00 

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -15 334,00 -15 334,00 -15 334,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-10 101,00 -10 101,00 -10 101,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на автобусних зупинках
-5 233,00 -5 233,00 -5 233,00 

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
-5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-31 740 051,00 -31 740 051,00 -31 740 051,00 
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- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках
-5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -3 964 775,00 -3 964 775,00 -3 964 775,00 -3 964 775,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-3 327 608,00 -3 327 608,00 -3 327 608,00 -3 327 608,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-21 327 608,00 -21 327 608,00 -21 327 608,00 -21 327 608,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
-574 264,00 -574 264,00 -574 264,00 -574 264,00 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вишенькаміськтеплоенерго" -62 903,00 -62 903,00 -62 903,00 -62 903,00 

1917690 7690 Інша економічна діяльність -4 865,00 -4 865,00 -4 865,00 

1917692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-4 853,00 -4 853,00 -4 853,00 

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і

тролейбусного парків" під державну гарантію

-4 853,00 -4 853,00 -4 853,00 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -4 853,00 -4 853,00 -4 853,00 

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -12,00 -12,00 -12,00 

в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По

оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

-12,00 -12,00 -12,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -312 808,00 -312 808,00 +15 748,00 -29 596,00 -968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 -1 280 962,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -312 808,00 -312 808,00 +15 748,00 -29 596,00 -968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 -1 280 962,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 

 - за рахунок доходів бюджету -312 808,00 -312 808,00 +15 748,00 -29 596,00 -965 758,00 -965 758,00 -965 758,00 -1 278 566,00 

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-29 596,00 -29 596,00 +15 748,00 -29 596,00 -29 596,00 
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1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
-13 989,00 -13 989,00 -13 989,00 -13 989,00 

- проект внесення змін до детального плану території кварталу

обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля (Фрунзе),

Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних курсантів)

-1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Ватутіна, Чехова, Проектною 12, Проектною 16 та південною

притокою річки Тяжилівка

-269,00 -269,00 -269,00 -269,00 

- розроблення (коригування) історико-архітектурного опорного

плану м.Вінниці
-950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 

 - розроблення проекту внесення змін до плану зонування м.Вінниці -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-88 212,00 -88 212,00 -88 212,00 

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Замостянській в м.Вінниці
-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Пирогова в м.Вінниці
-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, проспектом Юності, вулицею Келецькою та

проспектом Космонавтів з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-5 625,00 -5 625,00 -5 625,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, вулицею Келецькою, проспектом

Космонавтів та вулицею 600-річчя з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000 

-700,00 -700,00 -700,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної, Агатангела

Кримського з виготовленням топографо-геодезичної зйомки

місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000

-65 800,00 -65 800,00 -65 800,00 
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- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, військово-медичним клінічним центром

Центрального регіону та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо-геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

-1 890,00 -1 890,00 -1 890,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної та Заболотного з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-534,00 -534,00 -534,00 

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

-7 853,00 -7 853,00 -7 853,00 

1617690 7690 Інша економічна діяльність -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 

1617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики +1 128 877,00 +1 128 877,00 +835 078,00 -207 677,00 +727 979,00 +727 979,00 +727 979,00 +1 856 856,00

0810000 Департамент соціальної політики +1 128 877,00 +1 128 877,00 +835 078,00 -207 677,00 +727 979,00 +727 979,00 +727 979,00 +1 856 856,00

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +1 251 390,00 +1 251 390,00 +1 251 390,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-34 123,00 -34 123,00 -257 527,00 -257 527,00 -257 527,00 -291 650,00 

 - за рахунок доходів бюджету -88 390,00 -88 390,00 +835 078,00 -207 677,00 -109 523,00 -109 523,00 -109 523,00 -197 913,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+473 993,00 +473 993,00 +835 078,00 -139 732,00 -4 556,00 -4 556,00 -4 556,00 +469 437,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +30 505,00 +30 505,00 +30 505,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+30 505,00 +30 505,00 +30 505,00

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17, від 24.09.2018 року №902/447/18,  від 21.11.2018 

року №902/454/18, №902/555/18

-55 113,00 -55 113,00 -55 113,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-3 524,00 -3 524,00 -3 524,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17, від 24.09.2018 року № 902/447/18, від 21.11.2018 

року №902/454/18, №902/555/18, від 20.08.2019 року 

№902/304/19

+85 618,00 +85 618,00 +85 618,00

з них:
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 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 524,00 +3 524,00 +3 524,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+1 200 049,00 +1 200 049,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 +1 198 394,00

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+1 200 023,00 +1 200 023,00 +1 200 023,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-107,00 -107,00 -107,00 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+1 200 130,00 +1 200 130,00 +1 200 130,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+26,00 +26,00 +26,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

+26,00 +26,00 +26,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

-15 499,00 -15 499,00 -14 389,00 -15 499,00 

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

-15 499,00 -15 499,00 -14 389,00 -15 499,00 

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -4 021,00 -4 021,00 -3 870,00 -4 021,00 

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
-4 021,00 -4 021,00 -3 870,00 -4 021,00 

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

-56 756,00 -56 756,00 -56 756,00 

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 

-80 870,00 -80 870,00 -80 870,00 

в тому числі:
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-58 753,00 -58 753,00 -58 753,00 

- 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)

-17 815,00 -17 815,00 -17 815,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

-4 302,00 -4 302,00 -4 302,00 

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -25 200,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -353 106,00 

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-25 200,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -353 106,00 

в тому числі:

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій  молоді "Паросток"
-327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-257 527,00 -257 527,00 -257 527,00 -257 527,00 

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -25 200,00 -25 200,00 -25 200,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -393 324,00 -393 324,00 -49 686,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -422 602,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-80 319,00 -80 319,00 -49 686,00 -80 319,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

-80 319,00 -80 319,00 -49 686,00 -80 319,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -313 005,00 -313 005,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -342 283,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+329 848,00 +329 848,00 +329 848,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-24 072,00 -24 072,00 -24 072,00 

 - надання допомоги на поховання -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-90,00 -90,00 -90,00 
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці -8 138,00 -8 138,00 -8 138,00 

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та

вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

-29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 

- 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

-852,00 -852,00 -852,00 

- 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)

-183 160,00 -183 160,00 -183 160,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-4 520,00 -4 520,00 -4 520,00 

- 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

-187 356,00 -187 356,00 -187 356,00 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України,

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,

інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які

брали участь в 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), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення заходів

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні

збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних

сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або дружина

(чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були членами

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

-20 017,00 -20 017,00 -20 017,00 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-968,00 -968,00 -968,00 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

-121,00 -121,00 -121,00 

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, 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), на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для

забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які

погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради від

11.01.2018 року №19, від 20.12.2018 року №2842

-261 840,00 -261 840,00 -261 840,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з

оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям,

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке

придбане за рахунок субвенції з державного бюджету, згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі

змінами)

-10 051,00 -10 051,00 -10 051,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-10 051,00 -10 051,00 -10 051,00 

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників

бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету
+26 260,00 +26 260,00 +26 260,00

- надання матеріальної допомоги Запорожцю Пантелею Юрійовичу

на лікування після трансплантації серця, яку здійснено 08 вересня

2019 року і подальшу дороговартісну реабілітацію, перший етап

якої триватиме протягом 5 місяців за рахунок субвенції з обласного

бюджету 

+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

0816083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

0817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 

3100000 Департамент комунального майна -419 757,00 -419 757,00 -82 334,00 -46 245,00 -419 757,00 

3110000 Департамент комунального майна -419 757,00 -419 757,00 -82 334,00 -46 245,00 -419 757,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-143 593,00 -143 593,00 -82 334,00 -46 245,00 -143 593,00 

3117690 7690 Інша економічна діяльність -276 164,00 -276 164,00 -276 164,00 

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -276 164,00 -276 164,00 -276 164,00 

 в тому числі:
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-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а

також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття

права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що

приймаються з державної у комунальну власність, проведення

незалежних (експертних) оцінок

-276 164,00 -276 164,00 -276 164,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -103 716,00 -103 716,00 -37 116,00 -12 018,00 -20 388,00 -68 888,00 +48 500,00 -68 888,00 -124 104,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -103 716,00 -103 716,00 -37 116,00 -12 018,00 -20 388,00 -68 888,00 +48 500,00 -68 888,00 -124 104,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-79 789,00 -79 789,00 -37 116,00 -12 018,00 -1 023,00 -1 023,00 -1 023,00 -80 812,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -23 927,00 -23 927,00 +48 500,00 +48 500,00 +24 573,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +48 500,00 +48 500,00 +48 500,00

- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

-23 927,00 -23 927,00 -23 927,00 

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи

права на неї
-5 150,00 -5 150,00 -5 150,00 -5 150,00 

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на

земельних торгах та проведення таких торгів

-62 715,00 -62 715,00 -62 715,00 -62 715,00 

0600000 Департамент освіти -8 572 522,00 -8 572 522,00 -151 861,00 -7 080 329,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 -10 306 764,00 

0610000 Департамент освіти -8 572 522,00 -8 572 522,00 -151 861,00 -7 080 329,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 -10 306 764,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

  -   за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок 

стабілізаційної дотації з державного бюджету
+267 585,60 +267 585,60 +219 332,60

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2019р.

-486,00 -486,00 -486,00 -486,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 077,00 -2 077,00 -179 769,00 -179 769,00 -179 769,00 -181 846,00 

 - за рахунок доходів бюджету -8 838 030,60 -8 838 030,60 -383 915,60 -7 080 329,00 -1 553 987,00 -1 553 987,00 -1 553 987,00 -10 392 017,60 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -3 348 121,00 -3 348 121,00 +61 524,00 -3 348 121,00 -1 225 546,00 -1 225 546,00 -1 225 546,00 -4 573 667,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-2 678 105,00 -2 678 105,00 -699 314,00 -1 857 284,00 -77 569,00 -77 569,00 -77 569,00 -2 755 674,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -726 621,00 -726 621,00 -603 798,00 -726 621,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2019р.

-486,00 -486,00 -486,00 -486,00 
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-17 460,00 -17 460,00 -17 460,00 -17 460,00 

 - за рахунок доходів бюджету -1 951 484,00 -1 951 484,00 -95 516,00 -1 857 284,00 -59 623,00 -59 623,00 -59 623,00 -2 011 107,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. №19 

ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з благоустрою 

території закладу)

-2 957,00 -2 957,00 -2 957,00 -2 957,00 

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

+49 059,00 +49 059,00 +49 059,00 +49 059,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів" +1 316,00 +1 316,00 -21 217,00 -21 217,00 -21 217,00 -19 901,00 

 = на придбання персональних комп'ютерів -304,00 -304,00 -304,00 -304,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -304,00 -304,00 -304,00 -304,00 

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

-133 290,00 -133 290,00 -1 149,00 -54 041,00 -133 290,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 077,00 -2 077,00 -2 077,00 

 - за рахунок доходів бюджету -131 213,00 -131 213,00 -1 149,00 -54 041,00 -131 213,00 

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-334 777,00 -334 777,00 -52 258,00 -254 202,00 -334 777,00 

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-1 162 486,00 -1 162 486,00 +566 902,00 -1 374 526,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -1 187 486,00 

з них:

  -  за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок 

стабілізаційної дотації з державного бюджету
+267 585,60 +267 585,60 +219 332,60 +267 585,60

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +726 621,00 +726 621,00 +603 798,00 +726 621,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 156 692,60 -2 156 692,60 -256 228,60 -1 374 526,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -2 181 692,60 

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів -110 496,00 -110 496,00 +5 401,00 -55 109,00 -110 496,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -175 635,00 -175 635,00 -42 981,00 -23 767,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -182 914,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -91 733,00 -91 733,00 -42 981,00 -23 767,00 -91 733,00 

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-17 021,00 -17 021,00 -2 647,00 -17 021,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -74 679,00 -74 679,00 -40 403,00 -23 767,00 -74 679,00 

 - здійснення централізованого господарського обслуговування -33,00 -33,00 +69,00 -33,00 
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0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -83 902,00 -83 902,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -91 181,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки
-83 902,00 -83 902,00 -83 902,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми -83 901,00 -83 901,00 -83 901,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

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

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -588 759,00 -588 759,00 +10 014,00 -113 279,00 -225 273,00 -225 273,00 -225 273,00 -814 032,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

+12 722,00

 - за рахунок доходів бюджету -588 759,00 -588 759,00 -2 708,00 -113 279,00 -225 273,00 -225 273,00 -225 273,00 -814 032,00 

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-750,00 -750,00 -750,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи -22 167,00 -22 167,00 -22 167,00 

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -22 167,00 -22 167,00 -22 167,00 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
-22 167,00 -22 167,00 -22 167,00 

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -17 936,00 -17 936,00 -17 936,00 

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -17 936,00 -17 936,00 -17 936,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення фестивалів та заходів по відзначенню

професійних свят 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) 

-17 936,00 -17 936,00 -17 936,00 

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 

з них:
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Всього
видатки 

споживання

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-155 030,00 -155 030,00 -155 030,00 -155 030,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +3 968 625,00 +3 968 625,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 -12 964 887,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +3 968 625,00 +3 968 625,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 -12 964 887,00 

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-469 583,00 -469 583,00 -469 583,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-366 389,00 -366 389,00 -366 389,00 

 - за рахунок доходів бюджету -195 403,00 -195 403,00 +12 806 488,00 +12 806 488,00 +12 806 488,00 +12 611 085,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 733 418,00 +1 733 418,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 -13 972 548,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -259 086,00 -259 086,00 -259 086,00 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 118 001,00 +2 118 001,00 +2 118 001,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

 - за рахунок доходів бюджету -114 781,00 -114 781,00 +14 034 034,00 +14 034 034,00 +14 034 034,00 +13 919 253,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 189 437,00 +1 189 437,00 -30 663 548,00 -30 663 548,00 -30 663 548,00 -29 474 111,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -266 147,00 -266 147,00 -266 147,00 

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+1 630 001,00 +1 630 001,00 +1 630 001,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +1 630 001,00 +1 630 001,00 +1 630 001,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

 - за рахунок доходів бюджету -163 701,00 -163 701,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -1 087 249,00 

в тому числі:
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Всього
видатки 
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   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги" по вул. Київська, 68, в м. Вінниця

-14 772 117,00 -14 772 117,00 -14 772 117,00 -14 772 117,00 

в тому числі:

 =  за рахунок доходів бюджету +14 967 883,00 +14 967 883,00 +14 967 883,00 +14 967 883,00
 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+543 981,00 +543 981,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 +533 680,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +7 061,00 +7 061,00 +7 061,00

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+488 000,00 +488 000,00 +488 000,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +488 000,00 +488 000,00 +488 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +48 920,00 +48 920,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 +38 619,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +48 920,00 +48 920,00 +48 920,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+1 620 529,00 +1 620 529,00 +1 620 529,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +259 469,00 +259 469,00 +259 469,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+881 999,00 +881 999,00 +881 999,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +881 999,00 +881 999,00 +881 999,00

 - за рахунок доходів бюджету +479 061,00 +479 061,00 +479 061,00
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в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +479 061,00 +479 061,00 +479 061,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +90 179,00 +90 179,00 +90 179,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +1 592 079,00 +1 592 079,00 +1 592 079,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+1 592 079,00 +1 592 079,00 +1 592 079,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-407 921,00 -407 921,00 -407 921,00 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-407 921,00 -407 921,00 -407 921,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -934 518,00 -934 518,00 -934 518,00 

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я -15 997,00 -15 997,00 -15 997,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -383,00 -383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -15 614,00 -15 614,00 -15 614,00 

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики -10 461,00 -10 461,00 -10 461,00 

з них:
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 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -383,00 -383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -10 078,00 -10 078,00 -10 078,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -10 078,00 -10 078,00 -10 078,00 

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
-5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я -918 521,00 -918 521,00 -918 521,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-366 389,00 -366 389,00 -366 389,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-339 332,00 -339 332,00 -339 332,00 

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-118 793,00 -118 793,00 -118 793,00 

 - безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації

-1 097,00 -1 097,00 -1 097,00 

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
-219 442,00 -219 442,00 -219 442,00 

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

-27 057,00 -27 057,00 -27 057,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
-27 057,00 -27 057,00 -27 057,00 

 - за рахунок доходів бюджету -501 186,00 -501 186,00 -501 186,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-501 186,00 -501 186,00 -501 186,00 

     в тому числі:
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 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

-203 330,00 -203 330,00 -203 330,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
-108 672,00 -108 672,00 -108 672,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-25 177,00 -25 177,00 -25 177,00 

 - забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, які 

отримують субсидії, необхідними антигіпертензивними 

ліками вітчизняного виробництва за пільговими 50-

відсотковими рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 

2015-2019 роки"

-164 007,00 -164 007,00 -164 007,00 

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 

1000000 Департамент культури -1 279 973,00 -1 279 973,00 -617 616,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 -6 918 076,00 

1010000 Департамент культури -1 279 973,00 -1 279 973,00 -617 616,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 -6 918 076,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -1 279 973,00 -1 279 973,00 -617 616,00 -5 563 103,00 -5 563 103,00 -5 563 103,00 -6 843 076,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-185 860,00 -185 860,00 -119 670,00 -4 088 338,00 -4 088 338,00 -4 088 338,00 -4 274 198,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -543 837,00 -543 837,00 -364 254,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 -6 738,00 

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -12 886,00 -12 886,00 -12 754,00 -12 886,00 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
-143 907,00 -143 907,00 -143 276,00 -143 907,00 

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії -40 321,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 -496 098,00 -536 419,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" -40 321,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 -496 098,00 -536 419,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -353 162,00 -353 162,00 +22 338,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -456 257,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-183 754,00 -183 754,00 +22 338,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -286 849,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -18 015,00 -18 015,00 +2 836,00 -18 015,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -26 345,00 -26 345,00 +19 502,00 -26 345,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -139 394,00 -139 394,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -242 489,00 
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1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -169 408,00 -169 408,00 -169 408,00 

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) 

-167 500,00 -167 500,00 -167 500,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
-1 908,00 -1 908,00 -1 908,00 

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -1 895,00 -1 895,00 -1 895,00 

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
-13,00 -13,00 -13,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки історії національного значення

"Садиба письменника і громадського діяча М.М.Коцюбинського"

по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н) -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -255 496,00 -255 496,00 -255 496,00 -33 805,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -255 496,00 -255 496,00 -255 496,00 -33 805,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -255 496,00 -255 496,00 -255 496,00 -33 805,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +223 244,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00 +182 416,00 +405 660,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+223 244,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00 +182 416,00 +405 660,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -1 553,00 -1 553,00 -9 200,00 -1 553,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-1 553,00 -1 553,00 -1 553,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-1 545,00 -1 545,00 -1 545,00 

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
-8,00 -8,00 -8,00 

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії -9 200,00 

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 
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1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -1 716,00 -1 716,00 -94 157 428,83 -87 791 228,00 -591 708,64 -93 565 720,19 -94 159 144,83 

1510000 Департамент капітального будівництва -1 716,00 -1 716,00 -88 382 936,64 -87 791 228,00 -591 708,64 -87 791 228,00 -88 384 652,64 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

-25 113 395,00 -25 113 395,00 -25 113 395,00 -25 113 395,00 

- за рахунок залишку субвенції 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", що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2019р.                                                                

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-448 171,00 -448 171,00 -448 171,00 -448 171,00 

 - за рахунок доходів бюджету -1 716,00 -1 716,00 -62 229 662,00 -62 229 662,00 -62 229 662,00 -62 231 378,00 

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -2 202 196,00 -2 202 196,00 -2 202 196,00 -2 202 196,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-15 420,00 -15 420,00 -15 420,00 -15 420,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -7 712 696,00 -7 712 696,00 -7 712 696,00 -7 712 696,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -6 217 969,00 -6 217 969,00 -6 217 969,00 -6 217 969,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-414 446,00 -414 446,00 -414 446,00 -414 446,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 494 727,00 -1 494 727,00 -1 494 727,00 -1 494 727,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -45 509 251,00 -45 509 251,00 -45 509 251,00 -45 509 251,00 

з них:

- реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-18 305,00 -18 305,00 -18 305,00 -18 305,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення

"Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м. Вінниці

(охоронний номер 28-М) з пристосуванням під потреби Вінницької

міської ради (в т.ч. проектні роботи)

-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів -38 113 434,83 -31 747 234,00 -591 708,64 -37 521 726,19 -38 113 434,83 

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-6 604 485,00 -6 604 485,00 -6 604 485,00 -6 604 485,00 

з них:

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

 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

-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

 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

-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

1517363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:                                          
-25 142 749,00 -25 142 749,00 -25 142 749,00 -25 142 749,00 

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

“Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради” по вул.

Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

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"

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по

вул.Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

в тому числі:             

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2019р.                                                                

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

1517370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій

1517690 7690 Інша економічна діяльність -1 716,00 -1 716,00 -1 716,00 

1517692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-1 716,00 -1 716,00 -1 716,00 

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "Будівництво вул.Келецької та трамвайної лінії 

від вул.Квятека до автовокзалу "Західний" в м.Вінниці" під 

державну гарантію

-1 716,00 -1 716,00 -1 716,00 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -1 716,00 -1 716,00 -1 716,00 

3700000 Департамент фінансів -1 706 260,00 -1 706 260,00 -938 144,00 -37 025,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -2 744 772,00 

3710000 Департамент фінансів -1 706 260,00 -1 706 260,00 -938 144,00 -37 025,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -2 744 772,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 706 260,00 -1 706 260,00 -938 144,00 -37 025,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -1 038 512,00 -2 744 772,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-2 065 452,00 -2 065 452,00 -938 144,00 -37 025,00 -38 512,00 -38 512,00 -38 512,00 -2 103 964,00 

3717690 7690 Інша економічна діяльність -470,00 -470,00 -470,00 

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -470,00 -470,00 -470,00 

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

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

послуг відповідно до укладених договорів

-470,00 -470,00 -470,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +359 662,00 +359 662,00 +359 662,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

+359 662,00 +359 662,00 +359 662,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

в тому числі:
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- обласному бюджету Вінницької області на реконструкцію будівлі

по вул. Театральна, 29 в м. Вінниці
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

0200000 Департамент самоврядного контролю -115 478,00 -115 478,00 -16 633,00 -48 185,00 -115 478,00 

0210000 Департамент самоврядного контролю -115 478,00 -115 478,00 -16 633,00 -48 185,00 -115 478,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-6 802,00 -6 802,00 -6 802,00 

 - за рахунок доходів бюджету -108 676,00 -108 676,00 -16 633,00 -48 185,00 -108 676,00 

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-108 738,00 -108 738,00 -16 633,00 -48 185,00 -108 738,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-62,00 -62,00 -62,00 

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

-6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -213 221,00 -213 221,00 -156 136,00 -7 184,00 -156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 -369 353,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -213 221,00 -213 221,00 -156 136,00 -7 184,00 -156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 -369 353,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 850,00 -5 850,00 -5 850,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-199 563,00 -199 563,00 -156 136,00 -199 563,00 

 - за рахунок доходів бюджету -7 808,00 -7 808,00 -7 184,00 -156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 -163 940,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-212 597,00 -212 597,00 -156 136,00 -7 184,00 -212 597,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 850,00 -5 850,00 -5 850,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-199 563,00 -199 563,00 -156 136,00 -199 563,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -624,00 -624,00 -624,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -624,00 -624,00 -624,00 

ВСЬОГО -42 157 652,00 -42 157 652,00 -6 005 366,00 -10 130 837,00 -201 948 027,83 -195 731 676,00 -690 623,64 -201 257 404,19 -244 105 679,83 

Міський голова  С.Моргунов     



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

0200000 Виконавчий комітет міської ради -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання

житла  та їх повернення

-65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

-65,00 -65,00 -65,00 -65,00 

3700000 Департамент фінансів -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 

3710000 Департамент фінансів -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 

3718880 8880

Виконання Автономною Республікою Крим, обласною

радою чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

-7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 

3718881 8881 0490

Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою коштів для забезпечення

гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

-7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації

проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по

вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці"

-1 455 500,00 -1 455 500,00 -1 455 500,00 -1 455 500,00 -1 455 500,00 -1 455 500,00 

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

-5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 -5 800 000,00 

ВСЬОГО -7 255 500,00 -7 255 500,00 -7 255 500,00 -65,00 -65,00 -7 255 565,00 -7 255 500,00 -7 255 565,00 

Міський голова С.Моргунов

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредиту Повернення кредитів Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 4

до рішення міської ради

від 27.12.2019 №2084

Зміни до кредитування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 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



Державний бюджет

Обласний бюджет +267 585,60 +1 095 029,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +1 251 390,00 +1 200 130,00 +25 000,00

Всього +267 585,60 +1 095 029,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +1 251 390,00 +1 200 130,00 +25 000,00

Додаток 5

до рішення  міської ради

від 27.12.2019 №2084     

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 13.12.2019р. №949

2
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 20.12.2019р. №966

3
 Рішення міської ради від 22.02.2019р.  №1563 "Про затвердження "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки", зі змінами

4
 Рішення міської ради від 26.02.2016р.  №143 "Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької міської 

об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного забезпечення підрозділів Вінницького міського управління Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області на 2016-2020 роки", зі змінами   
5
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    

6 Рішення міської ради "Про скасування рішення міської ради від 26.04.2019 № 1715 "Про передачу у 2019 році субвенції з бюджету Вінницької міської 

        

за рахунок 

стабалізаційної 

дотації з 

державного 

бюджету
 1

компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального 

користування
1

надання матеріальної допомоги 

Запорожцю Пантелею Юрійовичу на 

лікування після трансплантації 

серця, яку здійснено 08 вересня 2019 

року і подальшу дороговартісну 

реабілітацію, перший етап якої 

триватиме протягом 5 місяців 
1

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

Разом

в тому числі на:
Дотація на:

Субвенції 

загального фонду на:

проектні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету
1

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

здійснення переданих 

видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок 

коштів медичної 

субвенції
1

в тому числі:

заробітна плата з 

нарахуваннями та 

інсуліни



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

в тому числі на:

-118 965,00 -118 965,00 -118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -51 600,00 -100,00 -100,00 

+26 260,00 +7 614 004,60

+26 260,00 +7 614 004,60 -118 965,00 -118 965,00 -118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -51 600,00 -100,00 -100,00 

спеціального фонду на:

 заходи, які 

виконує 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

Департаменту 

патрульної 

поліції

 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" 
5

з них:

  заходи, які 

виконує  

Військово-

медичний 

клінічний центр 

Центрального 

регіону

виконання заходів "Програми 

поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки в населених 

пунктах, що входять до 

Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, 

матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів 

Вінницького міського управління 

Головного управління ДСНС 

України у Вінницькій області на 

2016-2020 роки" 
4

з них:

  Департамент 

патрульної 

поліції

здійснення компенсаційної 

виплати за навчання учасників 

бойових дій та їх дітей 
2

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:

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 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 

2019-2021 

роки"
3

в тому числі на:

Субвенції 

Всього

Субвенції 

загального фонду на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на:



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

в тому числі на:
в тому числі 

на:

-925 151,00 -924 064,00 -924 064,00 -1 000,00 -1 000,00 -87,00 -1 095 816,00 

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

-925 151,00 -924 064,00 -924 064,00 -1 000,00 -1 000,00 -87,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -2 095 816,00 

Міський голова                                                                                                          С. Моргунов    

спеціального фонду на:

заходи, які 

виконує 

Управління 

захисту 

економіки у 

Вінницькій 

області 

Департаменту 

захисту 

економіки 

Національної 

поліції України

  заходи, які 

виконує 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

Департамент

у патрульної 

поліції

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

установа 

виконання 

покарань 

(№1)"

 Департамент 

патрульної 

поліції

реконструкцію 

будівлі по вул. 

Театральна, 29 в м. 

Вінниці
4

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 

2019-2021 

роки"
3

з них:

Державна 

установа "Центр 

обслуговування 

підрозділів 

Національної 

поліції України"

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

Разом

в тому числі на:в тому числі на:

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього



від 27.12.2019 №2084

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 -87 191 228,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -87 191 228,00 

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -19 851,00 

1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний 

ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових басейнів
-19 851,00 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
2015-2021 +29 504 820,00 -19 851,00 48,4

в тому числі:

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
-19 851,00 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-2 202 196,00 

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім.Горького

по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
2016-2020 -221 304,00 96,6

Будівництво автодорожнього шляхопроводу через

залізничні колії (створ вул. А. Янгеля та вул.

Ватутіна) в м. Вінниця

2017-2025 -1 398 800,00 0,2

Реконструкція підземного переходу по вул.Пирогова

в м. Вінниця
2019 -12 945,00 -12 945,00 100,0

Реконструкція головного входу парку "Дружби

народів" по вул. Андрія Первозванного в м.Вінниця
2016-2019 -81 074,00 -46 298,00 100,0

Реконструкція площі по просп. Космонавтів

(Костянтина Могилка) в м. Вінниці
2016-2020 -19 230 378,00 -10 000,00 -98,3

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул.А.

Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) -

реконструкція

2016-2020 -52 270 145,00 -10 000,00 -81,5

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна

від створу з шляхопроводом до перехресть з

вулицями Батозька та М. Шимка в м. Вінниця

2019 -487 429,00 -487 429,00 100,0

 Додаток  6

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

Будівництво групи житлових будинків по вул.

С.Зулінського в м. Вінниця (в т.ч.проектні роботи)
2019 -15 420,00 -15 420,00 -100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-15 420,00 

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-7 712 696,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -6 217 969,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична

гімназія №17 Вінницької міської ради" по

вул.О.Соловйова,2 в м. Вінниця

2017-2020 -25 381,00 71,6

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №8 Вінницької міської ради" по

вул.Винниченка,28 в м. Вінниця 

2017-2020 -1 216 587,00 79,3

Реконструкція будівлі комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької

міської ради" по вул. Миколи Зерова,12 в м.Вінниці

2017-2022 +1 795 088,00 -4 282 314,00 8,8

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій,266 в

м. Вінниця

2017-2020 -148 554,00 92,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №4 Вінницької міської ради" по вул.

Стельмаха, 37 в м. Вінниця

2017-2020 -25 376,00 67,9

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-25 376,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №8 Вінницької міської ради" по вул.

Стуса,26 в  м. Вінниці

2019 -325,00 -325,00 100,0

Реконструкція приміщення по просп.

Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ
2015-2020 -43 140 495,00 -60 000,00 -71,9

в тому числі:



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду міського бюджету
-50 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №17 Вінницької міської ради", вул.

Чумацька,268, м. Вінниця

2017-2020 -398 546,00 -25 752,00 80,9

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-25 752,00 

Реконструкція покрівлі та утеплення огороджуючих

конструкцій будівлі дошкільного навчального

закладу №31 по вул. Р. Скалецького,23 в м. Вінниця

2016-2020 -68 724,00 80,6

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду міського бюджету
-50 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І

ступеня №5 Вінницької міської ради" по вул. Б.

Ступки,18 в м. Вінниця

2017-2020 -45 883,00 93,8

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-45 883,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №13 Вінницької міської ради" по вул. М.

Шимка,1 в м. Вінниця

2019 -23 956,00 -23 956,00 100,0

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16

Вінницької міської ради" по вул. М. Кошки,30 в м.

Вінниця

2016-2020 -61 926,00 87,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-50 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33

Вінницької міської ради" по вул. Порика,20 в м.

Вінниця

2016-2020 -17 435,00 87,0

в тому числі:



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-17 435,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35

Вінницької міської ради" по вул. Миколи Ващука,10

в м. Вінниця

2016-2020 -68 027,00 72,8

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-50 000,00 

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36

Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,191 в м.

Вінниця

2018-2020 -335 000,00 -59 954,00 98,2

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-50 000,00 

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця - будівництво
2017-2019 -26 163,00 100,0

Реконструкція харчоблоку школи №25 по

вул.Келецькій,89 в м. Вінниці
2018-2020 -61 612,00 77,8

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-50 000,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 494 727,00 

Будівництво Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

2017-2020 -991 499,00 42,8

Реконструкція приміщень МКЛ-1 під молочну

кухню по вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця
2018-2020 -278 995,00 94,4

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

"Вінницький міський клінічний пологовий будинок

№2" по вул. Коцюбинського, 50 в м. Вінниця

2017-2019 +773 341,00 -224 233,00 100,0

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -45 509 251,00 

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м.

Вінниця
2019-2021 +12 852 226,00 -3 252 235,00 3,5



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 будівлі для розміщення "Вінницького

інноваційно-технологічного парку" за адресою:

м.Вінниця, вул.600-річчя, 21 (Літера А)

2019-2021 -56 533 541,00 -10 000 000,00 -19,0

Реконструкція будівлі для розміщення "Вінницького

інноваційно-технологічного парку" за адресою:

м.Вінниця, вул.600-річчя, 21А  (Літера Б)

2019-2021 -76 771 399,00 -30 000 000,00 -42,0

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів

по вул. Стрілецькій,57 в м. Вінниці
2018-2021 -2 156 406,00 1,7

Реконструкція трамвайних колій по вул. Келецькій в

м. Вінниця (на перехресті вул. Келецька – вул. 600-

річчя та на перехресті вул. Келецька- просп.

Юності)

2016-2019 -1 163,00 100,0

Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
2017-2019 -4 079 225,00 -78 305,00 -100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-18 305,00 

Реконструкція складського приміщення по вул.

Хмельницьке шосе,116 в м. Вінниця
2019 -21 142,00 -21 142,00 100,0

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     -31 747 234,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

-6 604 485,00 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

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

будівництво

2015-2020 -1 736 689,00 72,0

 в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

-1 736 689,00 

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68,

м. Вінниці - будівництво

2017-2020 -4 867 796,00 40,3

 в тому числі:



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

- 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

-4 867 796,00 

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій                                          

-25 142 749,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу “Палац дітей та юнацтва

Вінницької міської ради” по вул. Хмельницьке

шосе, 22 в м. Вінниці

2019-2022 +24 399 510,00 -29 354,00 15,0

в тому числі:

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
-29 354,00 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

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

будівництво

2015-2020 -113 395,00 72,0

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

-113 395,00 

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68,

м. Вінниці - будівництво

2017-2020 -265 938 737,00 -25 000 000,00 -40,3

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

-25 000 000,00 

1200000 Департамент міського господарства -22 089 443,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 089 443,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-22 089 443,00 

Реконструкція житлового будинку по вул.

Соловйова, 3 в м.Вінниці 
2018-2020 +1 391 316,00 -2 749 369,00 44,9



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 теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

2017-2020 -10 170 669,00 54,9

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією 2017-2020 -10 170 669,00 54,9

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Могильчака, 19-77 в м. Вінниці
2019 -2 987,00 100,0

Нове будівництво каналізаційної насосної станції по

2-му пров.Бестужева в м. Вінниці
2019-2020 +2 348 945,00 -2 235 354,00 7,4

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 

Затишній, 33-53 в м.Вінниці
2019 -2 949,00 100,0

Будівництво самопливної мережі каналізації по вул.

Кривоноса, вул. Кожедуба в м. Вінниця
2019-2020 +336 960,00 -7 855,00 75,6

Нове будівництво мережі водопроводу від

вул.М.Шимка до перетину проектуємої дороги на

індустріальний парк з Немирівським шосе в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2018-2020 -122 614,00 80,8

Реконструкція мережі водопостачання Д-200 мм по

вул. Чехова від ВНС до вул. Чумацька, 214 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -26 840,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу Д-500 мм по І-

му пров. Українському в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -18 409,00 100,0

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Ю.Смирнова в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019 +40 851,00 -17 198,00 100,0

Реконструкція каналізаційного колектору Д=300мм

по вул. Д.Нечая (від 3 провулку Д.Нечая до

вул.Дубовецькій) по вул.Дубовецькій (від вул.

Д.Нечая до вул. Г.Успенського) в м.Вінниці 

2019-2020 -667 149,00 83,6

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул.Келецькій (від будинку № 120 до

вул.М.Ващука) в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +415,00 -155 232,00 100,0

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

вул. І. Пулюя, 1а, вул. Бучми, 130 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 -308 121,00 100,0



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 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по

2 проїзду Медовому, 1,2,3 проїзду Хіміків, 1,2,3

проїзду Харчовиків в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2019 -403 445,00 100,0

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення

1,2,4,5 провулків Гніванського шосе в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 -551 244,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №1 по вул. Стельмаха в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -7 128,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №50 по вул. Данила Галицького в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -8 461,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №52,54,58,56 по вул. Олега Антонова в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -9 316,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №56,58,64,66 по вул.Київська в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 -5 762,00 92,5 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

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

проектні роботи)

2019 -11 962,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №81 по просп. Юності в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019-2020 -400 143,00 5,9 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №43 по вул. Гонти в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -3 158,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №41 по вул. Гонти в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -2 834,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Черняховського в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019 -583 781,00 -131 508,00 100,0 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-131 508,00 
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Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 60 по вул. Київській в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -875 050,00 100,0 

Реконструкція напірної мережі каналізації від КНС

по вул.Чумацькій до вул.Чехова в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -22 786,00 100,0 

Реконструкція фасаду житлового будинку по вул.

Соборній, 101 в м.Вінниця
2014-2019 -2 871,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №19 по вул. О.Довженка в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +340,00 -7 968,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлових будинків №27, 29 по вул. Ширшова в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -187 510,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлових

будинків №59, 61 по просп. Космонавтів в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -653 057,00 -653 057,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.Д.Нечая

(від вул. Московської до пров. 2-ий Степовий) в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -1 437 154,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +653 057,00 +653 057,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлових

будинків №41, 43 по просп. Космонавтів в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -41 197,00 100,0 

Нове будівництво внутрішнього газопроводу

середнього тиску Вінницького індустріального

парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019-2020 -182 191,00 -1 495 140,00 0,4 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Могильчака в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  
2019 +44 896,00 -60,00 100,0

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-17 401 640,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-17 401 640,00 
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1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -12 278 118,00 

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області) 

2017-2021 -3 093 249,00 61,4

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду бюджету
-7 551 220,00 

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 2017-2021 -425 703,00 74,1

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул.

Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від

перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з

вул. Проектною 12) в м. Вінниця

2018-2020 +2 590 171,00 31,3

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від

перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку

вул.Чехова) в м.Вінниці

2017-2020 -13 751 585,00 -13 559 715,00 -1,4

Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в

напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці 2017-2020 -1 494 552,00 5,8

Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від

ПКО до ПК2+41) в м.Вінниці
2019-2021 +1 160 879,00 25,8

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку

коштів, що утворився в бюджеті станом на

01.01.2019р.

-14 567,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-100 000,00 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці
2019-2022 +42 018 614,00 +4 194 310,00 12,1

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-1 000 000,00 

Реконструкція системи зовнішнього освітлення

м.Вінниця
2019-2020 -1 603 000,00 27,1

в тому числі:

- співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
-1 603 000,00 
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Будівництво дороги по вул.Верхарній в м.Вінниці 2016-2020 -9 670,00 99,9

Нове будівництво громадської вбиральні по вул. 

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

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     -5 123 522,00 

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

-5 123 522,00 

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
2019 -5 123 522,00 100,0

 в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

-5 123 522,00 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -5 554 398,00 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -5 554 398,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -5 554 398,00 

Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

2019 -951 802,00 -951 802,00 100,0

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця" на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

2019 -3 988 796,00 -3 988 796,00 100,0

Реконструкція інженерних мереж (внутрішні та

зовнішні мережі водопостачання, каналізації,

теплопостачання, гарячого водопостачання,

газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та

Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького

району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

2019 -613 800,00 -613 800,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-218 400,00 

0200000 Виконавчий комітет міської ради -3 252 079,00 
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0210000 Виконавчий комітет міської ради -3 252 079,00 

0217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-9 465,00 

Реконструкція системи опалення житлового

будинку, в якому функціонує дитячий будинок

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

й тупик, будинок 12 (в т. ч.  проектні роботи) 
2019 -9 465,00 -9 465,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-9 465,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -3 242 614,00 

Будівництво територіальної автоматизованої

системи централізованого оповіщення населення м.

Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2017-2019 -310 357,00 100,0

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 -32 361,00 100,0

Нове будівництво системи відведення дощових вод

з влаштуванням локальних очисних споруд за

адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в

т.ч. проектні роботи)

2019 -360 125,00 -360 125,00 -100,0

Нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та

РП 10кВ для забезпечення електропостачання

території Вінницького індустріального парку по вул. 

Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці

2018-2019 -241 098,00 100,0

Нове будівництво автомобільного паркінгу

Вінницького індустріального парку по вул.

Немирівське шосе, 213 у м.Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

2019 -34 654,00 -34 654,00 100,0

Нове будівництво автомобільного паркінгу та

облаштування прилеглої території по вул. 600-

річчя,21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 -40 000,00 -40 000,00 100,0

Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця

вул.600-річчя,21

2018-2020 -2 224 019,00 20,5

в тому числі:
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- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-2 224 019,00 

0600000 Департамент освіти -173 575,00 

0610000 Департамент освіти -173 575,00 

0617320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-173 575,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -173 575,00 

Нове будівництво спортивно-оздоровчого

майданчика зі штучним покриттям на території

комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №

20 Вінницької міської ради" по вул.О.Антонова, 13а

в м. Вінниця

2019 -155 030,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду  бюджету
-155 030,00 

Реконструкція системи опалення та ГВП

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №50 Вінницької міської ради» по вул.

Острозького, 3 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 +473 542,00 -18 545,00 40,0

0700000 Департамент охорони здоров’я -38 520,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -38 520,00 

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-38 520,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -38 520,00 

Реконструкція системи опалення терапевтичного

корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня

№1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці

2019 -38 520,00 -38 520,00 100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -383 107,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -383 107,00 

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-383 107,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-383 107,00 

Реконструкція елінгу з надбудовою "МДЮСШ №2"

по узвозу Бузькому, 33 в м. Вінниця
2019-2021 +2 575 576,00 -383 107,00 25,7

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -156 132,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -156 132,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -800 000,00 

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,89 2019 -800 000,00 -800 000,00 -100,0
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Реконструкція нежитлової будівлі за адресою:

м.Вінниця, вул.Соборна,89 (літ.А)
2019-2021 +14 687 664,00 +643 868,00 4,4

0200000 Виконавчий комітет міської ради -6 814 256,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -6 814 256,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,

селищної, сільської рад

Капітальні видатки -523 260,00 

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -1 463 711,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту Капітальні видатки -100,00 

0213111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,

які опинились у складних життєвих обставинах,

підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

типу та прийомних сімей

Капітальні видатки -100,00 

в тому числі:

- підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

типу
Капітальні видатки -100,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки -100,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки -1 546,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки -1 546,00 

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -25,00 

 в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у

м.Вінниці (охоронний номер 365-М)

Капітальні видатки -25,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки -5 626,00 

 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 -5 626,00 

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики Капітальні видатки -44 752,00 
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 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
Капітальні видатки -44 752,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки -3 798 385,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки -3 798 385,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
Капітальні видатки -79 230,00 

- виконання Програми інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки
Капітальні видатки -4 680,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії

просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

Капітальні видатки -54 475,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

Капітальні видатки -3 660 000,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -3 660 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки -976 851,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -976 851,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного управління

ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

Капітальні видатки -51 600,00 

- 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 -100,00 
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з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний 

центр Центрального регіону
Капітальні видатки -100,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
Капітальні видатки -925 151,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
Капітальні видатки -924 064,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки 

у Вінницькій області Департаменту захисту 

економіки Національної поліції України

Капітальні видатки -924 064,00 

 = Департамент патрульної поліції Капітальні видатки -1 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції 

у Вінницькій області Департаменту патрульної 

поліції

Капітальні видатки -1 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
Капітальні видатки -87,00 

1200000 Департамент міського господарства -31 507,00 

1210000 Департамент міського господарства -31 507,00 

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -20 442,00 

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -11 065,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення 

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 

27 в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. 

проектні роботи

Капітальні видатки -134,00 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50

в м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки -10 931,00 

з них:
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 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -10 931,00 

1200000 Департамент житлового господарства -610 028,00 

1210000 Департамент житлового господарства -610 028,00 

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -28,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки -600 000,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки -600 000,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки -600 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки -600 000,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -10 000,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-19 003 632,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-19 003 632,00 

1410160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -60 611,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -14 296 418,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

відпочинку в районі вул.Волошкової)

Капітальні видатки -26 279,00 
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- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

Капітальні видатки -54 971,00 

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний

ремонт зеленої зони по вул. Ватутіна) 

Капітальні видатки -2 795,00 

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.

Гладкова) 

Капітальні видатки -10 360,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -23 063 910,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки -4 609 103,00 

1416090 6090 0640
Інша діяльність у сфері житлово-комунального

господарства
Капітальні видатки -1 114 224,00 

в тому числі:

- придбання контейнерів для побутових відходів та

бетонних плит для облаштування дороги на полігоні

побутових відходів

Капітальні видатки -1 114 224,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів Капітальні видатки -331,00 

1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

Капітальні видатки -331,00 

з них:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в

смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

Капітальні видатки -331,00 

з них:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
Капітальні видатки -331,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

Капітальні видатки -331,00 
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1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -3 532 048,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
Капітальні видатки -15 400,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" Капітальні видатки -3 410,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
Капітальні видатки -456 687,00 

 - поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло" Капітальні видатки -3 056 551,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -7 118 405,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -7 118 405,00 

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -76 160,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки -61 160,00 

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

в тому числі:

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

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -3 077 470,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -3 964 775,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки -3 327 608,00 

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -21 327 608,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Капітальні видатки -574 264,00 

- поповнення статутного капіталу КП

"Вишенькаміськтеплоенерго"
Капітальні видатки -62 903,00 
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1600000 Департамент архітектури та містобудування -968 154,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -968 154,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки -968 154,00 

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

Капітальні видатки -13 989,00 

- проект внесення змін до детального плану території

кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Академіка

Янгеля (Фрунзе), Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних

курсантів)

Капітальні видатки -1 500,00 

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Ватутіна, Чехова, Проектною 12, Проектною 16

та південною притокою річки Тяжилівка

Капітальні видатки -269,00 

- розроблення (коригування) історико-архітектурного

опорного плану м.Вінниці
Капітальні видатки -950 000,00 

- розроблення проекту внесення змін до плану зонування

м.Вінниці
Капітальні видатки -2 396,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -2 396,00 

0800000 Департамент соціальної політики +727 979,00 

0810000 Департамент соціальної політики +727 979,00 

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -4 556,00 

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій

громадян

Капітальні видатки -1 655,00 

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства
Капітальні видатки -1 655,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

Капітальні видатки -1 655,00 

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці Капітальні видатки -327 906,00 
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0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має

соціальну спрямованість

Капітальні видатки -327 906,00 

в тому числі:

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді

"Паросток"

Капітальні видатки -327 906,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -257 527,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки -29 278,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
Капітальні видатки -29 278,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на

ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від

Чорнобильської катастрофи, які його потребують

Капітальні видатки -29 278,00 

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм Капітальні видатки +1 095 029,00 

0816083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа

Капітальні видатки +1 095 029,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки +1 095 029,00 

0817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -3 655,00 

в тому числі:

 - ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури 

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 

в м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні 

роботи

Капітальні видатки -3 655,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -68 888,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -68 888,00 
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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 -1 023,00 

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної

ділянки чи права на неї
Капітальні видатки -5 150,00 

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для

продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Капітальні видатки -62 715,00 

0600000 Департамент освіти -1 560 667,00 

0610000 Департамент освіти -1 560 667,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки -1 225 546,00 

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 -77 569,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

бюджету станом на 01.01.2019р.

Капітальні видатки -486,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки -17 460,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -59 623,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи 

з благоустрою території закладу)

Капітальні видатки -2 957,00 

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проектів"

Капітальні видатки -21 217,00 

 = на придбання персональних комп'ютерів Капітальні видатки -304,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки -304,00 

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та

іншими закладами освіти
Капітальні видатки -25 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -25 000,00 
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0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки -7 279,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки -7 279,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
Капітальні видатки -7 279,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -7 279,00 

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Капітальні видатки -225 273,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -225 273,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -16 894 992,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -16 894 992,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки -15 705 966,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки -29 740 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +14 034 034,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки -30 663 548,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки -29 740 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -923 548,00 

в тому числі:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу

Капітальні видатки -923 548,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

Капітальні видатки -923 548,00 



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

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68, в 

м. Вінниця

Капітальні видатки -14 772 117,00 

в тому числі:

 = за рахунок доходів бюджету +14 967 883,00 

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки -29 740 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

Капітальні видатки -10 301,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -10 301,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

Капітальні видатки -10 301,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

-10 301,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню Капітальні видатки -1 189 026,00 

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки -1 189 026,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -1 189 026,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

Капітальні видатки -1 189 026,00 

     в тому числі:



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

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

Капітальні видатки -1 189 026,00 

1000000 Департамент культури -5 638 103,00 

1010000 Департамент культури -5 638 103,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки -4 088 338,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки +537 099,00 

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів Капітальні видатки -16,00 

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії Капітальні видатки -496 098,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" Капітальні видатки -496 098,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки -103 095,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки -103 095,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" Капітальні видатки -103 095,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -1 487 671,00 

в тому числі:

 - реставраційні роботи пам'ятки історії національного 

значення "Садиба письменника і громадського діяча 

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці 

(ох.№020001-Н)

Капітальні видатки -1 487 671,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +127 611,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +127 611,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки +182 416,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки +182 416,00 

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки -54 805,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд Капітальні видатки -54 805,00 

в тому числі:



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

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки -54 805,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -600 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -600 000,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -600 000,00 

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м.

Вінниці (охоронний номер 28-М) з пристосуванням під

потреби Вінницької міської ради (в т.ч. проектні роботи)

Капітальні видатки -600 000,00 

3700000 Департамент фінансів -1 038 512,00 

3710000 Департамент фінансів -1 038 512,00 

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -38 512,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки -1 000 000,00 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на

реконструкцію будівлі по вул. Театральна, 29 в м.Вінниці
Капітальні видатки -1 000 000,00 

Всього -195 731 676,00 

Міський голова С.Моргунов



від 27.12.2019 №2084

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради -23 823 792,00 -15 744 363,00 -8 079 429,00 -8 079 364,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -23 823 792,00 -15 744 363,00 -8 079 429,00 -8 079 364,00 

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-262,00 -262,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-262,00 -262,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -1 035 764,00 -1 035 764,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення  м.Вінниці на 2017-2021 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення м.Вінниці на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №494
-123 691,00 -123 691,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

-98 430,00 -98 430,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
-25 261,00 -25 261,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших

заходів у м.Вінниці на 2017-2020 роки"

Програма "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та

інших заходів у м.Вінниці на 2017-2020 роки" 

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №489
-576 499,00 -576 499,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної

реклами для інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2017-2020 роки

Програма використання соціальної реклами

для інформування громадськості та

профілактики негативних явищ у суспільстві на

2017-2020 роки

Рішення міської ради від

27.05.2016р. №271, зі змінами
-79 747,00 -79 747,00 

- авансування проведення виконавчих дій з виконання

рішень судів відділами державної виконавчої служби

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-255 827,00 -255 827,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -201,00 -101,00 -100,00 -100,00 

Додаток 7

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

0213111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,

які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та

прийомних сімей

Програма соціального захисту сімей з дітьми,

які опинилися у складних життєвих

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, у Вінницькій міській

об’єднаній територіальній громаді на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460, зі змінами
-100,00 -100,00 -100,00 

в тому числі:

- підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

типу
-100,00 -100,00 -100,00 

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

Програма соціального захисту сімей з дітьми,

які опинилися у складних життєвих

обставинах, та дітей-сиріт, дітей, позбавлених

батьківського піклування, у Вінницькій міській

об’єднаній територіальній громаді на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460, зі змінами
-101,00 -101,00 

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
-203 253,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -203 253,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -165 222,00 -165 222,00 

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-165 222,00 -165 222,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні

напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2015-2020 роки" в частині

страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

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
-165 222,00 -165 222,00 

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.
-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 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
-63 118,00 -63 118,00 

в тому числі:
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Спеціальний фонд

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

-63 118,00 -63 118,00 

0217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-9 465,00 -9 465,00 -9 465,00 

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.
-3 242 614,00 -3 242 614,00 -3 242 614,00 

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-25,00 -25,00 -25,00 

 в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у

м.Вінниці (охоронний номер 365-М)

-25,00 -25,00 -25,00 

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-1 894 521,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи

збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м.Вінниця"

-1 894 521,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 

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
-3 036 947,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
-3 036 947,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" 

заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 

роки в частині утримання та забезпечення 

функціонування мультисервісної оптоволоконної 

мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та 

системи "Безпечне місто" (об'єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики), технічне 

супроводження Ситуаційного центру

-2 973 999,00 -2 973 999,00 
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0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.04.2017р. №690, зі змінами
-5 198 237,00 -5 198 237,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 432 977,00 -4 432 977,00 

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

-765 260,00 -765 260,00 

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-44 513,00 -44 513,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність -7 341 067,00 -3 542 682,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -7 341 067,00 -3 542 682,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
-1 020 926,00 -941 696,00 -79 230,00 -79 230,00 

- 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
-4 680,00 -4 680,00 -4 680,00 

- виконання заходів Програми сприяння залученню

інвестицій у Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
-666 531,00 -666 531,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії

просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

Програма реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

Рішення міської ради від

29.03.2019р. №1701
-496 522,00 -442 047,00 -54 475,00 -54 475,00 

- фінансова підтримка ДП "Дитячий санаторій ім. М.М.

Коцюбинського" для погашення заборгованості з виплати

заробітної плати працівникам підприємства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-202 408,00 -202 408,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації

спеціального призначення міста Вінниці за 2018 рік

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-1 290 000,00 -1 290 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

Програма розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки

Рішення міської ради від

30.08.2019р. №1902, зі змінами
-3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-300 140,00 -300 140,00 
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 в тому числі:

- оплата вартості тимчасового проживання в готелях

мешканців міста, відселених з будинків, непридатних для

проживання в результаті виникнення надзвичайних та

нестандартних ситуацій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-300 140,00 -300 140,00 

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
-190 000,00 -190 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -190 000,00 -190 000,00 

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх

повернення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-65,00 -65,00 

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

-65,00 -65,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-1 095 816,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-1 095 816,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного управління

ДСНС України у Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

Програми поліпшення техногенної та пожежної 

безпеки в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади, матеріально-технічного забезпечення

підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки

Рішення міської ради від

26.02.2016р. №143, зі змінами
-51 600,00 -51 600,00 -51 600,00 

- 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
-100,00 -100,00 -100,00 

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний 

центр Центрального регіону
-100,00 -100,00 -100,00 



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

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563, зі змінами
-1 044 116,00 -118 965,00 -925 151,00 -925 151,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
-924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

-924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

 = Департамент патрульної поліції -119 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-119 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
-87,00 -87,00 -87,00 

1200000 Департамент міського господарства -22 128 233,00 -27 725,00 -22 100 508,00 -22 100 508,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 128 233,00 -27 725,00 -22 100 508,00 -22 100 508,00 

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

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-27 725,00 -27 725,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-27 725,00 -27 725,00 

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.
-22 089 443,00 -22 089 443,00 -22 089 443,00 

в тому числі:

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-11 065,00 -11 065,00 -11 065,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27

в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні

роботи

-134,00 -134,00 -134,00 



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

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 

1200000 Департамент житлового господарства -1 513 627,00 -903 627,00 -610 000,00 -610 000,00 

1210000 Департамент житлового господарства -1 513 627,00 -903 627,00 -610 000,00 -610 000,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-996 512,00 -396 512,00 -600 000,00 -600 000,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -996 512,00 -396 512,00 -600 000,00 -600 000,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

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
-396 512,00 -396 512,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

1216030 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
-517 115,00 -507 115,00 -10 000,00 -10 000,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -38 752 478,00 -2 260 402,00 -36 492 076,00 -36 344 661,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -38 752 478,00 -2 260 402,00 -36 492 076,00 -36 344 661,00 

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

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-79 120,00 -79 120,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-79 120,00 -79 120,00 



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

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.
-98 500,00 -98 500,00 

в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по

проекту "Реконструкція системи зовнішнього освітлення

м.Вінниця", співфінансування за рахунок коштів бюджету

-98 500,00 -98 500,00 

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
-27 118,00 -27 118,00 

1414082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -27 118,00 -27 118,00 

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) 

-27 118,00 -27 118,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-16 063 744,00 -1 767 326,00 -14 296 418,00 -14 296 418,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

відпочинку в районі вул.Волошкової)

-26 279,00 -26 279,00 -26 279,00 

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

-54 971,00 -54 971,00 -54 971,00 

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний

ремонт зеленої зони по вул. Ватутіна) 

-2 795,00 -2 795,00 -2 795,00 

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.

Гладкова) 

-10 360,00 -10 360,00 -10 360,00 



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

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -1 114 326,00 -102,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація

безпритульних тварин (кішок) на території міста Вінниця" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
-102,00 -102,00 

- придбання контейнерів для побутових відходів та бетонних

плит для облаштування дороги на полігоні побутових

відходів

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
-1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 

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.
-12 278 118,00 -12 278 118,00 -12 278 118,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення  м. Вінниця -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

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

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів -5 123 853,00 -5 123 853,00 -5 123 853,00 

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального

розвитку

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

з них:

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

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

 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

-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

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
-331,00 -331,00 -331,00 

з них:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в

смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-331,00 -331,00 -331,00 

з них:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-331,00 -331,00 -331,00 



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
-3 532 048,00 -3 532 048,00 -3 532 048,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
-456 687,00 -456 687,00 -456 687,00 

 - поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло" -3 056 551,00 -3 056 551,00 -3 056 551,00 

1417690 7690 0490 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-38 938,00 -38 938,00 

1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -38 938,00 -38 938,00 

в тому числі:

- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка

знаходиться в користуванні департаменту комунального

господарства та благоустрою Вінницької міської ради для

організації будівництва комплексу по знешкодженню

побутових відходів

-38 938,00 -38 938,00 

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об'єктах Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

період 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1118, зі змінами
-249 298,00 -249 298,00 

1418310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього

природного середовища

Програма охорони навколишнього природного

середовища на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №435, зі змінами
-147 415,00 -147 415,00 

1418311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів -147 415,00 -147 415,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -12 473 002,00 +123 641,00 -12 596 643,00 -12 596 643,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -12 473 002,00 +123 641,00 -12 596 643,00 -12 596 643,00 

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

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-25 720,00 -25 720,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-25 720,00 -25 720,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах



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

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
-1 200 140,00 -1 200 140,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-42 181,00 -42 181,00 

 в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх

шкіл
-2 168,00 -2 168,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -40 013,00 -40 013,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
-1 157 959,00 -1 157 959,00 

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх

шкіл
-121 189,00 -121 189,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 036 770,00 -1 036 770,00 

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
+1 441 758,00 +1 441 758,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 441 758,00 +1 441 758,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +1 450 000,00 +1 450 000,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" -8 242,00 -8 242,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-11 800,00 -11 800,00 

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-11 800,00 -11 800,00 

1917330 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.
-5 554 398,00 -5 554 398,00 -5 554 398,00 

в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-951 802,00 -951 802,00 -951 802,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради Вінницького

району, Вінницької області

-3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 



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 
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місцевих бюджетів
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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

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні

мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання,

гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих

мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської

та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району,

Вінницької області (за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
-15 334,00 -15 334,00 

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -15 334,00 -15 334,00 

 в тому числі:

- 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
-10 101,00 -10 101,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами

руху на автобусних зупинках Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
-5 233,00 -5 233,00 

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
-5 058,00 -5 058,00 

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -5 058,00 -5 058,00 

в тому числі:

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами

руху на трамвайних та тролейбусних зупинках -5 058,00 -5 058,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-3 132 670,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -3 132 670,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -3 964 775,00 -3 964 775,00 -3 964 775,00 

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
-3 327 608,00 -3 327 608,00 -3 327 608,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

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
-574 264,00 -574 264,00 -574 264,00 

- поповнення статутного капіталу КП

"Вишенькаміськтеплоенерго"

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
-62 903,00 -62 903,00 -62 903,00 

1917690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-4 865,00 -4 865,00 



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

1917692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

-4 853,00 -4 853,00 

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "По оновленню рухомого

складу автобусного і тролейбусного парків" під державну

гарантію

-4 853,00 -4 853,00 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -4 853,00 -4 853,00 

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -12,00 -12,00 

в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення

виконання зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації

проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і

тролейбусного парків"

-12,00 -12,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -1 266 486,00 -298 332,00 -968 154,00 -968 154,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -1 266 486,00 -298 332,00 -968 154,00 -968 154,00 

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-15 120,00 -15 120,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-15 120,00 -15 120,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
-968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима

Шимка"

-13 989,00 -13 989,00 -13 989,00 

- проект внесення змін до детального плану території

кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля

(Фрунзе), Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних

курсантів)

-1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Ватутіна, Чехова, Проектною 12, Проектною 16 та

південною притокою річки Тяжилівка

-269,00 -269,00 -269,00 

- розроблення (коригування) історико-архітектурного

опорного плану м.Вінниці
-950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 

- розроблення проекту внесення змін до плану зонування

м.Вінниці
-2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 
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бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
-88 212,00 -88 212,00 

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по

вулиці Замостянській в м.Вінниці
-800,00 -800,00 

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по

вулиці Пирогова в м.Вінниці
-800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицею Андрія Первозванного, проспектом Юності,

вулицею Келецькою та проспектом Космонавтів з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-5 625,00 -5 625,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицею Андрія Первозванного, вулицею Келецькою,

проспектом Космонавтів та вулицею 600-річчя з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-700,00 -700,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної,

Агатангела Кримського з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000 

-800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та

Академіка Ющенка з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-3 410,00 -3 410,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-65 800,00 -65 800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Князів Коріатовичів, військово-медичним

клінічним центром Центрального регіону та річкою

Південний Буг з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-1 890,00 -1 890,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої

вулицями Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної

та Заболотного з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-534,00 -534,00 

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних

мереж в М1:500, М1:2000

-7 853,00 -7 853,00 
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Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1617690 7690 Інша економічна діяльність

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
-195 000,00 -195 000,00 

1617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -195 000,00 -195 000,00 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на розробку

пропозиції по реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-195 000,00 -195 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики +72 774,00 -659 761,00 +732 535,00 +732 535,00

0810000 Департамент соціальної політики +72 774,00 -659 761,00 +732 535,00 +732 535,00

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

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-63 255,00 -63 255,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-63 255,00 -63 255,00 

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

24.03.2017р. №663, зі змінами
+30 505,00 +30 505,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання 

рішень суду на 2017-2020 роки
+30 505,00 +30 505,00

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 

04.05.2017 року №902/312/17, від 24.09.2018 року 

№902/447/18,  від 21.11.2018 року №902/454/18, 

№902/555/18

-55 113,00 -55 113,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 

04.05.2017 року №902/312/17, від 24.09.2018 року 

№902/447/18, від 21.11.2018 року №902/454/18, 

№902/555/18, від 20.08.2019 року №902/304/19

+85 618,00 +85 618,00

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
-1 736,00 -81,00 -1 655,00 -1 655,00 

0813031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян

відповідно до законодавства
-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку

пільгу 

-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 
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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

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-107,00 -107,00 

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей, які мешкають на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади

-107,00 -107,00 

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+26,00 +26,00

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей, які мешкають на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади

+26,00 +26,00

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
-15 499,00 -15 499,00 

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

-15 499,00 -15 499,00 

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
-4 021,00 -4 021,00 

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
-4 021,00 -4 021,00 

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
-56 756,00 -56 756,00 

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 

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
-80 870,00 -80 870,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-58 753,00 -58 753,00 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- 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)

-17 815,00 -17 815,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих

Героїв України

-4 302,00 -4 302,00 

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

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
-353 106,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має

соціальну спрямованість

-353 106,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 

в тому числі:

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді

"Паросток"

-327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -25 200,00 -25 200,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -473 862,00 -444 584,00 -29 278,00 -29 278,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-80 319,00 -80 319,00 

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
-80 319,00 -80 319,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-393 543,00 -364 265,00 -29 278,00 -29 278,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

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
+329 848,00 +329 848,00

 - надання допомоги на поховання

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-12 000,00 -12 000,00 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання додаткових до встановлених законодавством

допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-90,00 -90,00 

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці

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
-8 138,00 -8 138,00 

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на

ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від

Чорнобильської катастрофи, які його потребують

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 

- 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

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
-852,00 -852,00 

- 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
-183 160,00 -183 160,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають

на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,

на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї

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
+25 000,00 +25 000,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-4 520,00 -4 520,00 
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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 
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бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання 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
-187 356,00 -187 356,00 

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, осіб, що перебували у складі

добровольчих формувань, які брали участь в 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), або загинули (померли) в ході

проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із

батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого)

військовослужбовця були членами Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

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
-20 017,00 -20 017,00 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам

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

Чорнобильською катастрофою

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
-968,00 -968,00 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям

громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

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
-121,00 -121,00 

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, 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), на медичні

стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної

допомоги та інших необхідних для забезпечення її

проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені

рішеннями виконавчого комітету міської ради від 11.01.2018

року №19, від 20.12.2018 року №2842

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
-261 840,00 -261 840,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають

на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,

на виховання та спільне проживання до дитячого будинку

сімейного типу

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

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

- видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів,

пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування,

особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з

державного бюджету, згідно з постановою Кабінету Міністрів

України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)

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
-10 051,00 -10 051,00 

0816080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

0816083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла

та приміщень для розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних, та забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00
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0817340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-3 655,00 -3 655,00 -3 655,00 

3100000 Департамент комунального майна -277 057,00 -277 057,00 

3110000 Департамент комунального майна -277 057,00 -277 057,00 

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

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

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
-893,00 -893,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
-893,00 -893,00 

3117690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-276 164,00 -276 164,00 

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -276 164,00 -276 164,00 

 в тому числі:

-виготовлення технічної документації та проведення

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

об’єктів комунальної власності Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, а також об'єктів безхазяйного

нерухомого майна з метою набуття права власності на нього,

об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у

комунальну власність, проведення незалежних (експертних)

оцінок

-276 164,00 -276 164,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -43 292,00 -23 927,00 -19 365,00 -67 865,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -43 292,00 -23 927,00 -19 365,00 -67 865,00 

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.
+24 573,00 -23 927,00 +48 500,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +48 500,00 +48 500,00

- розроблення документації із землеустрою на земельні

ділянки комунальної власності Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на підставі дозволів, наданих

рішеннями міської ради

-23 927,00 -23 927,00 
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Спеціальний фонд

3617650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-5 150,00 -5 150,00 -5 150,00 

3617660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для

продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-62 715,00 -62 715,00 -62 715,00 

0600000 Департамент освіти -10 306 764,00 -8 572 522,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 

0610000 Департамент освіти -10 306 764,00 -8 572 522,00 -1 734 242,00 -1 734 242,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-4 573 667,00 -3 348 121,00 -1 225 546,00 -1 225 546,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

-2 755 674,00 -2 678 105,00 -77 569,00 -77 569,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-2 755 674,00 -2 678 105,00 -77 569,00 -77 569,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -726 621,00 -726 621,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2019р.

-486,00 -486,00 -486,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
-17 460,00 -17 460,00 -17 460,00 

 - за рахунок доходів бюджету -2 011 107,00 -1 951 484,00 -59 623,00 -59 623,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з 

благоустрою території закладу)

-2 957,00 -2 957,00 -2 957,00 

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального 

закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Вінницької міської ради"

+49 059,00 +49 059,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проектів"

-19 901,00 +1 316,00 -21 217,00 -21 217,00 

 = на придбання персональних комп'ютерів -304,00 -304,00 -304,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -304,00 -304,00 -304,00 

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
-133 290,00 -133 290,00 

з них:

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
-2 077,00 -2 077,00 

 - за рахунок доходів бюджету -131 213,00 -131 213,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-334 777,00 -334 777,00 

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
-1 187 486,00 -1 162 486,00 -25 000,00 -25 000,00 

з них:

  -   за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок 

стабілізаційної дотації з державного бюджету
+267 585,60 +267 585,60

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +726 621,00 +726 621,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 181 692,60 -2 156 692,60 -25 000,00 -25 000,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-110 496,00 -110 496,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -182 914,00 -175 635,00 -7 279,00 -7 279,00 

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
-91 733,00 -91 733,00 

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-17 021,00 -17 021,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -74 679,00 -74 679,00 

 - здійснення централізованого господарського 

обслуговування
-33,00 -33,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -91 181,00 -83 902,00 -7 279,00 -7 279,00 

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
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2020 роки
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-83 902,00 -83 902,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми -83 901,00 -83 901,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

-1,00 -1,00 

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
-814 032,00 -588 759,00 -225 273,00 -225 273,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -814 032,00 -588 759,00 -225 273,00 -225 273,00 

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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Програма "Вінницька громада - дружня до

дітей" на період 2015-2020 роки" 

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1949, зі змінами
-750,00 -750,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи

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
-22 167,00 -22 167,00 

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-22 167,00 -22 167,00 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти
-22 167,00 -22 167,00 

0614080 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
-17 936,00 -17 936,00 

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -17 936,00 -17 936,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки в частині проведення фестивалів та заходів

по відзначенню професійних свят 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) 

-17 936,00 -17 936,00 

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -173 575,00 -173 575,00 -173 575,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -12 964 887,00 +3 968 625,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -12 964 887,00 +3 968 625,00 -16 933 512,00 -16 933 512,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -13 972 548,00 +1 733 418,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-13 961 832,00 +1 744 134,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -259 086,00 -259 086,00 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+2 118 001,00 +2 118 001,00

 - за рахунок доходів бюджету +13 919 253,00 -114 781,00 +14 034 034,00 +14 034 034,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)



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

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -14 495 512,00 +1 200 153,00 -15 695 665,00 -15 695 665,00 

з них:
 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
-266 147,00 -266 147,00 

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

+1 630 001,00 +1 630 001,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +1 630 001,00 +1 630 001,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 087 249,00 -163 701,00 -923 548,00 -923 548,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68, в м. 

Вінниця

-14 772 117,00 -14 772 117,00 -14 772 117,00 

в тому числі:

 = за рахунок доходів бюджету +14 967 883,00 +14 967 883,00 +14 967 883,00

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+533 680,00 +543 981,00 -10 301,00 -10 301,00 

з них:
 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
+7 061,00 +7 061,00

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції

+488 000,00 +488 000,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +488 000,00 +488 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +38 619,00 +48 920,00 -10 301,00 -10 301,00 

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

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +48 920,00 +48 920,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

Програма "Інформатизація галузі охорони

здоров’я  на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №38, зі змінами
-10 716,00 -10 716,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -10 716,00 -10 716,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
-10 716,00 -10 716,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+1 620 529,00 +1 620 529,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 620 529,00 +1 620 529,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +259 469,00 +259 469,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+881 999,00 +881 999,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +881 999,00 +881 999,00

 - за рахунок доходів бюджету +479 061,00 +479 061,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +479 061,00 +479 061,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -133 062,00 -133 062,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-133 062,00 -133 062,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -133 062,00 -133 062,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -133 062,00 -133 062,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -1 098 847,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 



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

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-1 098 847,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-1 098 847,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 098 847,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +90 179,00 +90 179,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 592 079,00 +1 592 079,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+1 592 079,00 +1 592 079,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

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

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
+2 000 000,00 +2 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-407 921,00 -407 921,00 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
-407 921,00 -407 921,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -934 518,00 -934 518,00 

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я
-15 997,00 -15 997,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-15 997,00 -15 997,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -15 614,00 -15 614,00 

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики
-10 461,00 -10 461,00 



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

з них:
 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
-383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -10 078,00 -10 078,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -10 078,00 -10 078,00 

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
-5 536,00 -5 536,00 

 - за рахунок доходів бюджету -5 536,00 -5 536,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -5 536,00 -5 536,00 

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я -918 521,00 -918 521,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-508 015,00 -508 015,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-50 946,00 -50 946,00 

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-50 946,00 -50 946,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
-50 946,00 -50 946,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
-119 890,00 -119 890,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-119 890,00 -119 890,00 

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації органів (нирки, або 

печінки, або серця)

-118 793,00 -118 793,00 

 - безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю, які є 

жителями Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до їх 

індивідуальних програм реабілітації

-1 097,00 -1 097,00 

 - за рахунок доходів бюджету -337 179,00 -337 179,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-337 179,00 -337 179,00 

     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
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міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

-203 330,00 -203 330,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
-108 672,00 -108 672,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації органів (нирки, або 

печінки, або серця)

-25 177,00 -25 177,00 

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

28.10.2016р. №442, зі змінами
-246 499,00 -246 499,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
-246 499,00 -246 499,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-219 442,00 -219 442,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-

2020 роки"
-219 442,00 -219 442,00 

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

-27 057,00 -27 057,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-

2020 роки"
-27 057,00 -27 057,00 

Програма "Профілактика та лікування

артеріальної гіпертензії на 2015-2019 роки" 

Рішення міської ради від

29.05.2015р. №2148, зі змінами
-164 007,00 -164 007,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -164 007,00 -164 007,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-164 007,00 -164 007,00 

в тому числі:

 - забезпечення хворих з артеріальною 

гіпертензією, які отримують субсидії, необхідними 

антигіпертензивними ліками вітчизняного 

виробництва за пільговими 50-відсотковими 

рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної 

гіпертензії на 2015-2019 роки"

-164 007,00 -164 007,00 
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0717320 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.
-38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -38 520,00 -38 520,00 -38 520,00 

1000000 Департамент культури -6 918 076,00 -1 279 973,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 

1010000 Департамент культури -6 918 076,00 -1 279 973,00 -5 638 103,00 -5 638 103,00 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-4 274 198,00 -185 860,00 -4 088 338,00 -4 088 338,00 

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
-6 738,00 -543 837,00 +537 099,00 +537 099,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів -16,00 -16,00 -16,00 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-12 886,00 -12 886,00 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-143 907,00 -143 907,00 

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-536 419,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" -536 419,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -456 257,00 -353 162,00 -103 095,00 -103 095,00 

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
-286 849,00 -183 754,00 -103 095,00 -103 095,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -18 015,00 -18 015,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -26 345,00 -26 345,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -242 489,00 -139 394,00 -103 095,00 -103 095,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -169 408,00 -169 408,00 

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
-167 500,00 -167 500,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-1 908,00 -1 908,00 

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та 

мистецтва 
-1 895,00 -1 895,00 

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
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 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
-13,00 -13,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 

в тому числі:- реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці

(ох.№020001-Н)
-1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -33 805,00 +221 691,00 -255 496,00 -255 496,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -33 805,00 +221 691,00 -255 496,00 -255 496,00 

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
+405 660,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+405 660,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту 

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

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
-1 553,00 -1 553,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-1 553,00 -1 553,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

-1 545,00 -1 545,00 

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям

спортивних шкіл міста
-8,00 -8,00 

1117320 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.
-383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 

і спорту
-383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -94 159 144,83 -1 716,00 -94 157 428,83 -87 791 228,00 
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1510000 Департамент капітального будівництва -94 159 144,83 -1 716,00 -94 157 428,83 -87 791 228,00 

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-2 202 196,00 -2 202 196,00 -2 202 196,00 

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.
-7 712 696,00 -7 712 696,00 -7 712 696,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -6 217 969,00 -6 217 969,00 -6 217 969,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 494 727,00 -1 494 727,00 -1 494 727,00 

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.
-45 509 251,00 -45 509 251,00 -45 509 251,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

в тому числі:

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м.

Вінниці (охоронний номер 28-М) з пристосуванням під

потреби Вінницької міської ради (в т.ч. проектні роботи)

-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

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.
-38 113 434,83 -38 113 434,83 -31 747 234,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

-6 604 485,00 -6 604 485,00 -6 604 485,00 

з них:

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі №

8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

 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

-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої

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

будівництво

-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

 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

-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій:                                          

-25 142 749,00 -25 142 749,00 -25 142 749,00 

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального

закладу “Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради” по

вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі №

8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої

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

будівництво

-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 

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"

-6 366 200,83 -6 366 200,83 



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

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-6 366 200,83 -6 366 200,83 

в тому числі:             

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  

що утворився по спеціальному фонду бюджету станом 

на 01.01.2019р.                                                                

-6 366 200,83 -6 366 200,83 

1517690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-1 716,00 -1 716,00 

1517692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами,

залученими розпорядниками бюджетних коштів під

державні гарантії для здійснення капітальних видатків

-1 716,00 -1 716,00 

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "Будівництво

вул.Келецької та трамвайної лінії від вул.Квятека до

автовокзалу "Західний" в м.Вінниці" під державну гарантію

-1 716,00 -1 716,00 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -1 716,00 -1 716,00 

3700000 Департамент фінансів -640 808,00 +359 192,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

3710000 Департамент фінансів -640 808,00 +359 192,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

3717690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-470,00 -470,00 

3717693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -470,00 -470,00 

з них:

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

зберігання цінних паперів (акцій), обслуговування їх обігу та

інших послуг відповідно до укладених договорів

-470,00 -470,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+359 662,00 +359 662,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади у формі укладення договорів позики (кредитних

договорів) з фінансовою установою

+359 662,00 +359 662,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

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

- обласному бюджету Вінницької області на реконструкцію

будівлі по вул. Театральна, 29 в м. Вінниці

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

0200000 Департамент самоврядного контролю -6 740,00 -6 740,00 

0210000 Департамент самоврядного контролю -6 740,00 -6 740,00 

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -6 740,00 -6 740,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих

документів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-6 740,00 -6 740,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -156 756,00 -624,00 -156 132,00 -156 132,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -156 756,00 -624,00 -156 132,00 -156 132,00 

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.
-156 132,00 -156 132,00 -156 132,00 

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -624,00 -624,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -624,00 -624,00 

ВСЬОГО -225 392 173,83 -25 383 620,00 -200 008 553,83 -193 543 373,00 

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



від 27.12.2019 №2084

(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 -19 341 276,00 -19 341 276,00 -5 853 505,00 -2 154 040,00 -2 188 303,00 -2 188 303,00 -2 188 303,00 -21 529 579,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 850,00 -5 850,00 -5 850,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-214 384,00 -214 384,00 -156 136,00 -2 561 160,00 -2 561 160,00 -2 561 160,00 -2 775 544,00 

 - за рахунок доходів бюджету -19 121 042,00 -19 121 042,00 -5 697 369,00 -2 154 040,00 +372 857,00 +372 857,00 +372 857,00 -18 748 185,00 

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-2 960 610,00 -2 960 610,00 -1 458 156,00 -74 681,00 -523 260,00 -523 260,00 -523 260,00 -3 483 870,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-15 276 907,00 -15 276 907,00 -4 395 349,00 -2 079 359,00 -1 665 043,00 -1 665 043,00 -1 665 043,00 -16 941 950,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 850,00 -5 850,00 -5 850,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-214 384,00 -214 384,00 -156 136,00 -2 561 160,00 -2 561 160,00 -2 561 160,00 -2 775 544,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -1 103 759,00 -1 103 759,00 -1 103 759,00 

 в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки
-123 691,00 -123 691,00 -123 691,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
-98 430,00 -98 430,00 -98 430,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
-25 261,00 -25 261,00 -25 261,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

м.Вінниці на 2017-2020 роки"

-576 499,00 -576 499,00 -576 499,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2017-2020 роки

-79 747,00 -79 747,00 -79 747,00 

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень судів

відділами державної виконавчої служби
-255 827,00 -255 827,00 -255 827,00 

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+30 505,00 +30 505,00 +30 505,00

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17, від 24.09.2018 року №902/447/18,  від 21.11.2018 

року №902/454/18, №902/555/18

-55 113,00 -55 113,00 -55 113,00 

з них:

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

Додаток 8

до рішення міської ради   

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-3 524,00 -3 524,00 -3 524,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

області від 29.11.2016 року № 902/955/16, від 04.05.2017 року 

№902/312/17, від 24.09.2018 року № 902/447/18, від 21.11.2018 

року №902/454/18, №902/555/18, від 20.08.2019 року 

№902/304/19

+85 618,00 +85 618,00 +85 618,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 524,00 +3 524,00 +3 524,00

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

"Реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця",

співфінансування за рахунок коштів бюджету

-98 500,00 -98 500,00 -98 500,00 

1000 1000 Освіта -8 717 529,00 -8 717 529,00 -151 861,00 -7 199 999,00 -5 649 005,00 -5 649 005,00 -5 649 005,00 -14 366 534,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

  -   за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок 

стабілізаційної дотації з державного бюджету
+267 585,60 +267 585,60 +219 332,60

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2019р.

-486,00 -486,00 -486,00 -486,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 077,00 -2 077,00 -24 739,00 -24 739,00 -24 739,00 -26 816,00 

 - за рахунок доходів бюджету -8 983 037,60 -8 983 037,60 -383 915,60 -7 199 999,00 -5 623 780,00 -5 623 780,00 -5 623 780,00 -14 606 817,60 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -3 348 121,00 -3 348 121,00 +61 524,00 -3 348 121,00 -1 225 546,00 -1 225 546,00 -1 225 546,00 -4 573 667,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-2 678 105,00 -2 678 105,00 -699 314,00 -1 857 284,00 -77 569,00 -77 569,00 -77 569,00 -2 755 674,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -726 621,00 -726 621,00 -603 798,00 -726 621,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2019р.

-486,00 -486,00 -486,00 -486,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-17 460,00 -17 460,00 -17 460,00 -17 460,00 

 - за рахунок доходів бюджету -1 951 484,00 -1 951 484,00 -95 516,00 -1 857 284,00 -59 623,00 -59 623,00 -59 623,00 -2 011 107,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. №19 

ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з благоустрою 

території закладу)

-2 957,00 -2 957,00 -2 957,00 -2 957,00 
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Загальний фонд

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу"Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №32 Вінницької міської ради"

+49 059,00 +49 059,00 +49 059,00 +49 059,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів" +1 316,00 +1 316,00 -21 217,00 -21 217,00 -21 217,00 -19 901,00 

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету

 = на придбання персональних комп'ютерів -304,00 -304,00 -304,00 -304,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету -304,00 -304,00 -304,00 -304,00 

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

-133 290,00 -133 290,00 -1 149,00 -54 041,00 -133 290,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 077,00 -2 077,00 -2 077,00 

 - за рахунок доходів бюджету -131 213,00 -131 213,00 -1 149,00 -54 041,00 -131 213,00 

1090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-334 777,00 -334 777,00 -52 258,00 -254 202,00 -334 777,00 

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-185 860,00 -185 860,00 -119 670,00 -4 088 338,00 -4 088 338,00 -4 088 338,00 -4 274 198,00 

1110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
-1 162 486,00 -1 162 486,00 +566 902,00 -1 374 526,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -1 187 486,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок

стабілізаційної дотації з державного бюджету
+267 585,60 +267 585,60 +219 332,60 +267 585,60

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +726 621,00 +726 621,00 +603 798,00 +726 621,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 156 692,60 -2 156 692,60 -256 228,60 -1 374 526,000 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -2 181 692,60 

1150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів -110 496,00 -110 496,00 +5 401,00 -55 109,00 -110 496,00 

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -175 635,00 -175 635,00 -42 981,00 -23 767,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -182 914,00 

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -91 733,00 -91 733,00 -42 981,00 -23 767,00 -91 733,00 

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-17 021,00 -17 021,00 -2 647,00 -17 021,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -74 679,00 -74 679,00 -40 403,00 -23 767,00 -74 679,00 

 - здійснення централізованого господарського обслуговування -33,00 -33,00 +69,00 -33,00 

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -83 902,00 -83 902,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -91 181,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 -7 279,00 
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- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки
-83 902,00 -83 902,00 -83 902,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми -83 901,00 -83 901,00 -83 901,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

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

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -588 759,00 -588 759,00 +10 014,00 -113 279,00 -225 273,00 -225 273,00 -225 273,00 -814 032,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

+12 722,00

 - за рахунок доходів бюджету -588 759,00 -588 759,00 -2 708,00 -113 279,00 -225 273,00 -225 273,00 -225 273,00 -814 032,00 

2000 2000 Охорона здоров’я +3 968 625,00 +3 968 625,00 -16 894 992,00 -16 894 992,00 -16 894 992,00 -12 926 367,00 

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-469 583,00 -469 583,00 -469 583,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-366 389,00 -366 389,00 -366 389,00 

 - за рахунок доходів бюджету -195 403,00 -195 403,00 +12 845 008,00 +12 845 008,00 +12 845 008,00 +12 649 605,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 733 418,00 +1 733 418,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 -15 705 966,00 -13 972 548,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -259 086,00 -259 086,00 -259 086,00 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 118 001,00 +2 118 001,00 +2 118 001,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

 - за рахунок доходів бюджету -114 781,00 -114 781,00 +14 034 034,00 +14 034 034,00 +14 034 034,00 +13 919 253,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 189 437,00 +1 189 437,00 -30 663 548,00 -15 695 665,00 -30 663 548,00 -29 474 111,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -266 147,00 -266 147,00 -266 147,00 
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Загальний фонд

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+1 630 001,00 +1 630 001,00 +1 630 001,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +1 630 001,00 +1 630 001,00 +1 630 001,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
-10 716,00 -10 716,00 -10 716,00 

 - за рахунок доходів бюджету -163 701,00 -163 701,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -1 087 249,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

-923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 -923 548,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги" по вул. Київська, 68, в м. Вінниця

-14 772 117,00 -14 772 117,00 -14 772 117,00 -14 772 117,00 

в тому числі:

= за рахунок доходів бюджету +14 967 883,00 +14 967 883,00 +14 967 883,00 +14 967 883,00
 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

-29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 -29 740 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+543 981,00 +543 981,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 +533 680,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +7 061,00 +7 061,00 +7 061,00

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

+488 000,00 +488 000,00 +488 000,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +488 000,00 +488 000,00 +488 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +48 920,00 +48 920,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 +38 619,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +48 920,00 +48 920,00 +48 920,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

     в тому числі:
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Загальний фонд

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

-10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 -10 301,00 

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+1 620 529,00 +1 620 529,00 +1 620 529,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +259 469,00 +259 469,00 +259 469,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+881 999,00 +881 999,00 +881 999,00

в тому числі:

 = заробітна плата з нарахуваннями +881 999,00 +881 999,00 +881 999,00

 - за рахунок доходів бюджету +479 061,00 +479 061,00 +479 061,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +479 061,00 +479 061,00 +479 061,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -133 062,00 -133 062,00 -133 062,00 

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +90 179,00 +90 179,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 098 847,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +90 179,00 +90 179,00 +90 179,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

-1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 -1 189 026,00 

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +1 592 079,00 +1 592 079,00 +1 592 079,00

2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+1 592 079,00 +1 592 079,00 +1 592 079,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-407 921,00 -407 921,00 -407 921,00 
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в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-407 921,00 -407 921,00 -407 921,00 

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -934 518,00 -934 518,00 -934 518,00 

2151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я -15 997,00 -15 997,00 -15 997,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -383,00 -383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -15 614,00 -15 614,00 -15 614,00 

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики -10 461,00 -10 461,00 -10 461,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -383,00 -383,00 -383,00 

 - за рахунок доходів бюджету -10 078,00 -10 078,00 -10 078,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -10 078,00 -10 078,00 -10 078,00 

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
-5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -5 536,00 -5 536,00 -5 536,00 

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я -918 521,00 -918 521,00 -918 521,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
-50 946,00 -50 946,00 -50 946,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-366 389,00 -366 389,00 -366 389,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-339 332,00 -339 332,00 -339 332,00 

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-118 793,00 -118 793,00 -118 793,00 

 - безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, 

відповідно до їх індивідуальних програм реабілітації

-1 097,00 -1 097,00 -1 097,00 

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
-219 442,00 -219 442,00 -219 442,00 
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Загальний фонд

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

-27 057,00 -27 057,00 -27 057,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2020 

роки"
-27 057,00 -27 057,00 -27 057,00 

 - за рахунок доходів бюджету -501 186,00 -501 186,00 -501 186,00 

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

-501 186,00 -501 186,00 -501 186,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

-203 330,00 -203 330,00 -203 330,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
-108 672,00 -108 672,00 -108 672,00 

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-25 177,00 -25 177,00 -25 177,00 

 - забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, які 

отримують субсидії, необхідними антигіпертензивними 

ліками вітчизняного виробництва за пільговими 50-

відсотковими рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії на 

2015-2019 роки"

-164 007,00 -164 007,00 -164 007,00 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -965 708,00 -965 708,00 -269 652,00 -360 485,00 -360 485,00 -360 485,00 -1 326 193,00 

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +1 251 390,00 +1 251 390,00 +1 251 390,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-199 345,00 -199 345,00 -257 627,00 -257 627,00 -257 627,00 -456 972,00 

 - за рахунок доходів бюджету -2 017 753,00 -2 017 753,00 -269 652,00 -102 858,00 -102 858,00 -102 858,00 -2 120 611,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-91,00 -91,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 746,00 

3031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до 

законодавства
-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових

будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу 
-1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 -1 655,00 

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+1 157 842,00 +1 157 842,00 +1 157 842,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -2 168,00 -2 168,00 -2 168,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -40 013,00 -40 013,00 -40 013,00 
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Загальний фонд

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-107,00 -107,00 -107,00 

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+1 200 130,00 +1 200 130,00 +1 200 130,00

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-1 157 933,00 -1 157 933,00 -1 157 933,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -121 189,00 -121 189,00 -121 189,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 036 770,00 -1 036 770,00 -1 036 770,00 

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних сімей, які

мешкають на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

+26,00 +26,00 +26,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

-15 499,00 -15 499,00 -14 389,00 -15 499,00 

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

-15 499,00 -15 499,00 -14 389,00 -15 499,00 

3110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -101,00 -101,00 -100,00 -100,00 -100,00 -201,00 

3111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних

сімей

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

в тому числі:

- підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету      
-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

3112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
-101,00 -101,00 -101,00 

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -4 021,00 -4 021,00 -3 870,00 -4 021,00 

3121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
-4 021,00 -4 021,00 -3 870,00 -4 021,00 

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -201 707,00 -201 707,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 -1 546,00 -203 253,00 

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -201 707,00 -201 707,00 -201 707,00 -1 546,00 -1 546,00 -1 546,00 -203 253,00 

3140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-750,00 -750,00 -750,00 

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

-56 756,00 -56 756,00 -56 756,00 
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Загальний фонд

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

-80 870,00 -80 870,00 -80 870,00 

в тому числі:

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

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-58 753,00 -58 753,00 -58 753,00 

- 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)

-17 815,00 -17 815,00 -17 815,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

-4 302,00 -4 302,00 -4 302,00 

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -25 200,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -353 106,00 

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-25 200,00 -25 200,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -353 106,00 

в тому числі:

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій  молоді "Паросток"
-327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 -327 906,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-257 527,00 -257 527,00 -257 527,00 -257 527,00 

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -25 200,00 -25 200,00 -25 200,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи -580 713,00 -580 713,00 -49 686,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -609 991,00 

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-80 319,00 -80 319,00 -49 686,00 -80 319,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

-80 319,00 -80 319,00 -49 686,00 -80 319,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -500 394,00 -500 394,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -529 672,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2015-2020 роки" в частині страхування

військовослужбовців, які є членами Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-165 222,00 -165 222,00 -165 222,00 
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Загальний фонд

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+329 848,00 +329 848,00 +329 848,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-24 072,00 -24 072,00 -24 072,00 

 - надання допомоги на поховання -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством допомог та

компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

-90,00 -90,00 -90,00 

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці -8 138,00 -8 138,00 -8 138,00 

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та

вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

-29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 -29 278,00 

- 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

-852,00 -852,00 -852,00 

- 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)

-183 160,00 -183 160,00 -183 160,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до прийомної сім’ї

+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-4 520,00 -4 520,00 -4 520,00 
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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

-187 356,00 -187 356,00 -187 356,00 

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань,

які брали участь в 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), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або

дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були

членами Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

-20 017,00 -20 017,00 -20 017,00 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-968,00 -968,00 -968,00 

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

-121,00 -121,00 -121,00 
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, 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), на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для

забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які

погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради від

11.01.2018 року №19, від 20.12.2018 року №2842

-261 840,00 -261 840,00 -261 840,00 

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

- видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з

оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям,

позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке

придбане за рахунок субвенції з державного бюджету, згідно з

постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі

змінами)

-10 051,00 -10 051,00 -10 051,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-10 051,00 -10 051,00 -10 051,00 

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників

бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету
+26 260,00 +26 260,00 +26 260,00

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
-22 167,00 -22 167,00 -22 167,00 

- надання матеріальної допомоги Запорожцю Пантелею Юрійовичу

на лікування після трансплантації серця, яку здійснено 08 вересня

2019 року і подальшу дороговартісну реабілітацію, перший етап

якої триватиме протягом 5 місяців за рахунок субвенції з обласного

бюджету 

+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

4000 4000 Культура i мистецтво -1 139 167,00 -1 139 167,00 -497 946,00 -62 094,00 -62 094,00 -62 094,00 -1 201 261,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -1 139 167,00 -1 139 167,00 -497 946,00 +12 906,00 +12 906,00 +12 906,00 -1 126 261,00 

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -543 837,00 -543 837,00 -364 254,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 -6 738,00 

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів -16,00 -16,00 -16,00 -16,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 -75 000,00 

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -12 886,00 -12 886,00 -12 754,00 -12 886,00 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
-143 907,00 -143 907,00 -143 276,00 -143 907,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

4070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії -40 321,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 -496 098,00 -536 419,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" -40 321,00 -40 321,00 -496 098,00 -496 098,00 -496 098,00 -536 419,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -398 216,00 -398 216,00 +22 338,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -501 311,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-183 754,00 -183 754,00 +22 338,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -286 849,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -18 015,00 -18 015,00 +2 836,00 -18 015,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -26 345,00 -26 345,00 +19 502,00 -26 345,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -139 394,00 -139 394,00 -103 095,00 -103 095,00 -103 095,00 -242 489,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -214 462,00 -214 462,00 -214 462,00 

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) 

-212 554,00 -212 554,00 -212 554,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
-1 908,00 -1 908,00 -1 908,00 

     з них:

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -1 895,00 -1 895,00 -1 895,00 

 =  виплата стипендій міської ради кращим учням шкіл 

естетичного виховання та клубних закладів міста
-13,00 -13,00 -13,00 

5000 5000 Фiзична культура i спорт +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 +107 760,00 +107 760,00 +107 760,00 +329 451,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 +107 760,00 +107 760,00 +107 760,00 +329 451,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +223 244,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00 +182 416,00 +405 660,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+223 244,00 +223 244,00 +182 416,00 +182 416,00 +182 416,00 +405 660,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури -74 656,00 -74 656,00 -74 656,00 -74 656,00 

5041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 -54 805,00 

5046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 -19 851,00 
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5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -1 553,00 -1 553,00 -9 200,00 -1 553,00 

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-1 553,00 -1 553,00 -1 553,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-1 545,00 -1 545,00 -1 545,00 

- виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних

шкіл міста
-8,00 -8,00 -8,00 

5063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії -9 200,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 306 777,00 -1 306 777,00 -14 925 613,00 -14 925 613,00 -14 925 613,00 -16 232 390,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-105 264 160,60 -105 264 160,60 -16 331 804,00 -16 331 804,00 -16 331 804,00 -121 595 964,60 

 - за рахунок доходів бюджету +103 957 383,60 +103 957 383,60 +23 375 072,00 +23 375 072,00 +23 375 072,00 +127 332 455,60

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+1 045 246,00 +1 045 246,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 +445 246,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -396 512,00 -396 512,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -996 512,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

-396 512,00 -396 512,00 -396 512,00 

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
-11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 -11 722 701,00 

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 441 758,00 +1 441 758,00 +1 441 758,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-95 948 820,60 -95 948 820,60 -95 948 820,60 

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" -8 242,00 -8 242,00 -8 242,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-8 242,00 -8 242,00 -8 242,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -2 274 441,00 -2 274 441,00 -14 306 418,00 -14 306 418,00 -14 306 418,00 -16 580 859,00 

в тому числі:
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Загальний фонд

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для дітей на

прибережному схилі озера по вул. Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку в районі

вул.Волошкової)

-26 279,00 -26 279,00 -26 279,00 -26 279,00 

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з улаштуванням

фонтану в зоні відпочинку на вулиці Волошковій" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по

вул.Волошковій)

-54 971,00 -54 971,00 -54 971,00 -54 971,00 

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса Тяжилова"

- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських

ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт зеленої зони по вул.

Ватутіна) 

-2 795,00 -2 795,00 -2 795,00 -2 795,00 

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку біля

озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний ремонт

зони відпочинку по вул. Гладкова) 

-10 360,00 -10 360,00 -10 360,00 -10 360,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-23 063 910,00 -23 063 910,00 -23 063 910,00 -23 063 910,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-9 307 098,00 -9 307 098,00 -4 609 103,00 -4 609 103,00 -4 609 103,00 -13 916 201,00 

6080 6080 Реалізація державних та місцевих житлових програм -2 562,00 -2 562,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 092 467,00

6083 6083 0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

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 

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -75 020,00 -75 020,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 189 244,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

-63 118,00 -63 118,00 -63 118,00 

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація безпритульних

тварин (кішок) на території міста Вінниця" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці"

-102,00 -102,00 -102,00 

- придбання контейнерів для побутових відходів та бетонних плит

для облаштування дороги на полігоні побутових відходів
-1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 -1 114 224,00 

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

-11 800,00 -11 800,00 -11 800,00 

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -30 667,00 -30 667,00 +48 500,00 +48 500,00 +17 833,00
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Загальний фонд

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

 - за рахунок доходів бюджету -23 927,00 -23 927,00 +48 500,00 +48 500,00 +24 573,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -30 667,00 -30 667,00 +48 500,00 +48 500,00 +17 833,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +48 500,00 +48 500,00 +48 500,00

- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

-23 927,00 -23 927,00 -23 927,00 

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

-6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-6 740,00 -6 740,00 -6 740,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -88 212,00 -88 212,00 -145 657 372,83 -139 291 172,00 -591 708,64 -145 065 664,19 -145 745 584,83 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

-25 113 395,00 -25 113 395,00 -25 113 395,00 -25 113 395,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-25 829,00 -25 829,00 -25 829,00 -25 829,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-11 840 209,00 -11 840 209,00 -11 840 209,00 -11 840 209,00 

 - за рахунок доходів бюджету -88 212,00 -88 212,00 -102 311 739,00 -102 311 739,00 -102 311 739,00 -102 399 951,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -36 579 222,00 -36 579 222,00 -36 579 222,00 -36 579 222,00 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
-14 567,00 -14 567,00 -14 567,00 -14 567,00 

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення в м. Вінниця -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 -1 603 000,00 

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 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-8 807 613,00 -8 807 613,00 -8 807 613,00 -8 807 613,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -8 307 898,00 -8 307 898,00 -8 307 898,00 -8 307 898,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -6 391 544,00 -6 391 544,00 -6 391 544,00 -6 391 544,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-569 476,00 -569 476,00 -569 476,00 -569 476,00 

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -1 533 247,00 -1 533 247,00 -1 533 247,00 -1 533 247,00 

7325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -54 462 395,00 -54 462 395,00 -54 462 395,00 -54 462 395,00 

в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території

Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької

області

-951 802,00 -951 802,00 -951 802,00 -951 802,00 
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Загальний фонд

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі

водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого

водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-

Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області

(за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-218 400,00 -218 400,00 -218 400,00 -218 400,00 

- реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-2 242 324,00 -2 242 324,00 -2 242 324,00 -2 242 324,00 

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -2 102 416,00 -2 102 416,00 -2 102 416,00 -2 102 416,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

-134,00 -134,00 -134,00 -134,00 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у м.Вінниці (охоронний

номер 365-М)

-25,00 -25,00 -25,00 -25,00 

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

-14 586,00 -14 586,00 -14 586,00 -14 586,00 

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 -10 931,00 

- реставраційні роботи пам'ятки історії національного значення

"Садиба письменника і громадського діяча М.М.Коцюбинського"

по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н) -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 -1 487 671,00 

- реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого значення

"Будинок міської думи" по вул. Соборній,67 в м. Вінниці

(охоронний номер 28-М) з пристосуванням під потреби Вінницької

міської ради (в т.ч. проектні роботи)

-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 -968 154,00 

з них:

- розроблення детального плану території "Будівництво

шляхопроводу від вулиці Батозька до вулиці Максима Шимка"
-13 989,00 -13 989,00 -13 989,00 -13 989,00 

- проект внесення змін до детального плану території кварталу

обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля (Фрунзе),

Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних курсантів)

-1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00 
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Загальний фонд

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Ватутіна, Чехова, Проектною 12, Проектною 16 та південною

притокою річки Тяжилівка

-269,00 -269,00 -269,00 -269,00 

- розроблення (коригування) історико-архітектурного опорного

плану м.Вінниці
-950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 

 - розроблення проекту внесення змін до плану зонування м.Вінниці -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 -2 396,00 

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів -43 237 287,83 -36 871 087,00 -591 708,64 -42 645 579,19 -43 237 287,83 

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
-11 728 007,00 -11 728 007,00 -11 728 007,00 -11 728 007,00 

з них:

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

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

 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

-5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 -5 123 522,00 

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

 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

-1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 -1 736 689,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

 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

-4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 -4 867 796,00 

7363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
-25 143 080,00 -25 143 080,00 -25 143 080,00 -25 143 080,00 

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

з них:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

в тому числі:
 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

-331,00 -331,00 -331,00 -331,00 

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

“Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради” по вул.

Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 -29 354,00 

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 
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в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 -113 395,00 

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

-25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 -25 000 000,00 

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"

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

в тому числі:             

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2019р.                                                                

-6 366 200,83 -591 708,64 -5 774 492,19 -6 366 200,83 

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-88 212,00 -88 212,00 -88 212,00 

з них:

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Замостянській в м.Вінниці
-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок по вулиці

Пирогова в м.Вінниці
-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, проспектом Юності, вулицею Келецькою та

проспектом Космонавтів з виготовленням топографо-геодезичної

зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-5 625,00 -5 625,00 -5 625,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицею

Андрія Первозванного, вулицею Келецькою, проспектом

Космонавтів та вулицею 600-річчя з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000 

-700,00 -700,00 -700,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Келецькою, Тараса Шевченка, Лялі Ратушної, Агатангела

Кримського з виготовленням топографо-геодезичної зйомки

місцевості та інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-800,00 -800,00 -800,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Родіона Скалецького, Зодчих та Академіка Ющенка з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000 

-3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Зодчих, Академіка Ющенка з виготовленням топографо-

геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в М1:500,

М1:2000

-65 800,00 -65 800,00 -65 800,00 
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- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, військово-медичним клінічним центром

Центрального регіону та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо-геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

-1 890,00 -1 890,00 -1 890,00 

- розроблення проекту розподілу території, обмеженої вулицями

Пирогова, Костянтина Василенка, Лялі Ратушної та Заболотного з

виготовленням топографо-геодезичної зйомки місцевості та

інженерних мереж в М1:500, М1:2000

-534,00 -534,00 -534,00 

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

-7 853,00 -7 853,00 -7 853,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-1 964 487,00 -1 964 487,00 -3 083 096,00 -3 083 096,00 -3 083 096,00 -5 047 583,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-37 795 251,00 -37 795 251,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -40 872 721,00 

 - за рахунок доходів бюджету +35 830 764,00 +35 830 764,00 -5 626,00 -5 626,00 -5 626,00 +35 825 138,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
-15 334,00 -15 334,00 -15 334,00 

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -15 334,00 -15 334,00 -15 334,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-10 101,00 -10 101,00 -10 101,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на автобусних зупинках
-5 233,00 -5 233,00 -5 233,00 

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом -5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту -5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-31 740 051,00 -31 740 051,00 -31 740 051,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху

на трамвайних та тролейбусних зупинках 
-5 058,00 -5 058,00 -5 058,00 

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

з них:
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 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-55 200,00 -55 200,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -1 888 895,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 -5 626,00 -1 894 521,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-1 888 895,00 -1 888 895,00 -5 626,00 -5 626,00 -5 626,00 -1 894 521,00 

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -2 992 195,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 -44 752,00 -3 036 947,00 

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -2 992 195,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 -44 752,00 -3 036 947,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
-2 992 195,00 -2 992 195,00 -44 752,00 -44 752,00 -44 752,00 -3 036 947,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів 

Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині 

утримання та забезпечення функціонування мультисервісної 

оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку 

та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики), технічне 

супроводження Ситуаційного центру

-2 973 999,00 -2 973 999,00 -2 973 999,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -9 303 209,00 -9 303 209,00 -11 114 309,00 -11 363 073,00 -11 114 309,00 -20 417 518,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду бюджету станом на 01.01.2019р. (за рахунок цільового

фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту)

-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-1 290 000,00 -1 290 000,00 -24 987 608,00 -24 987 608,00 -24 987 608,00 -26 277 608,00 

 - за рахунок доходів бюджету -8 013 209,00 -8 013 209,00 +13 874 535,00 +13 624 535,00 +13 874 535,00 +5 861 326,00

7610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 198 237,00 -5 198 237,00 -5 198 237,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 432 977,00 -4 432 977,00 -4 432 977,00 

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

-765 260,00 -765 260,00 -765 260,00 

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -624,00 -624,00 -624,00 

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -624,00 -624,00 -624,00 

7650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи

права на неї
-5 150,00 -5 150,00 -5 150,00 -5 150,00 

7660 7660 0490

Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського

призначення або прав на них комунальної власності для продажу на

земельних торгах та проведення таких торгів

-62 715,00 -62 715,00 -62 715,00 -62 715,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -7 496 823,00 -7 496 823,00 -7 496 823,00 -7 496 823,00 

в тому числі:
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- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 -15 400,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 -3 410,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних

підприємств"
-456 687,00 -456 687,00 -456 687,00 -456 687,00 

 - поповнення статутного капіталу МКУП "Міськсвітло" -3 056 551,00 -3 056 551,00 -3 056 551,00 -3 056 551,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-3 327 608,00 -3 327 608,00 -3 327 608,00 -3 327 608,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-21 327 608,00 -21 327 608,00 -21 327 608,00 -21 327 608,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
-574 264,00 -574 264,00 -574 264,00 -574 264,00 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вишенькаміськтеплоенерго" -62 903,00 -62 903,00 -62 903,00 -62 903,00 

7680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування -44 513,00 -44 513,00 -44 513,00 

7690 7690 Інша економічна діяльність -4 059 835,00 -4 059 835,00 -3 549 621,00 -3 798 385,00 -3 549 621,00 -7 609 456,00 

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

+248 764,00 +248 764,00 +248 764,00

 в тому числі:

- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади"
+250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2019р.
-1 236,00 -1 236,00 -1 236,00 

7692 7692 0490

Обслуговування та погашення зобов'язань за коштами, залученими

розпорядниками бюджетних коштів під державні гарантії для

здійснення капітальних видатків

-6 569,00 -6 569,00 -6 569,00 

з них:

 - обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для 

реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і 

тролейбусного парків" під державну гарантію

-6 569,00 -6 569,00 -6 569,00 

в тому числі:

   =  на сплату відсотків за користування кредитом -6 569,00 -6 569,00 -6 569,00 

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -4 053 266,00 -4 053 266,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 -3 798 385,00 -7 851 651,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-941 696,00 -941 696,00 -79 230,00 -79 230,00 -79 230,00 -1 020 926,00 

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
-4 680,00 -4 680,00 -4 680,00 -4 680,00 
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 - виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у 

Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду на 2018-2020 

роки

-666 531,00 -666 531,00 -666 531,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2019-2020 роки

-442 047,00 -442 047,00 -54 475,00 -54 475,00 -54 475,00 -496 522,00 

- фінансова підтримка ДП "Дитячий санаторій ім. М.М.

Коцюбинського" для погашення заборгованості з виплати

заробітної плати працівникам підприємства

-202 408,00 -202 408,00 -202 408,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

призначення міста Вінниці за 2018 рік
-1 290 000,00 -1 290 000,00 -1 290 000,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-1 290 000,00 -1 290 000,00 -1 290 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2021 роки

-3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 -3 660 000,00 

- сплата земельного податку за земельну ділянку, яка знаходиться в

користуванні департаменту комунального господарства та

благоустрою Вінницької міської ради для організації будівництва

комплексу по знешкодженню побутових відходів

-38 938,00 -38 938,00 -38 938,00 

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання

зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По

оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

-12,00 -12,00 -12,00 

- проведення архітектурного конкурсу на розробку пропозиції по

реконструкції площі Василя Стуса в м.Вінниці
-195 000,00 -195 000,00 -195 000,00 

-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а

також об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття

права власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що

приймаються з державної у комунальну власність, проведення

незалежних (експертних) оцінок

-276 164,00 -276 164,00 -276 164,00 

- оплата послуг депозитарної установи щодо зарахування,

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

послуг відповідно до укладених договорів

-470,00 -470,00 -470,00 

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-549 438,00 -549 438,00 -549 438,00 

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-300 140,00 -300 140,00 -300 140,00 

 в тому числі:

- оплата вартості тимчасового проживання в готелях мешканців

міста, відселених з будинків, непридатних для проживання в

результаті виникнення надзвичайних та нестандартних ситуацій

-300 140,00 -300 140,00 -300 140,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки розвитку

Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з нихКод Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

8120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -249 298,00 -249 298,00 -249 298,00 

8300 8300 Охорона навколишнього природного середовища -147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

8310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
-147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

8311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів -147 415,00 -147 415,00 -147 415,00 

8400 8400 Засоби масової інформації -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00 

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -190 000,00 -190 000,00 -190 000,00 

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +359 662,00 +359 662,00 +359 662,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

+359 662,00 +359 662,00 +359 662,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на реконструкцію будівлі

по вул. Театральна, 29 в м. Вінниці
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-118 965,00 -118 965,00 -976 851,00 -976 851,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки в населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 2016-

2020 роки" 

-51 600,00 -51 600,00 -51 600,00 -51 600,00 

- 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"

-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний центр 

Центрального регіону
-100,00 -100,00 -100,00 -100,00 
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- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-118 965,00 -118 965,00 -925 151,00 -925 151,00 -925 151,00 -1 044 116,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
-924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту економіки у 

Вінницькій області Департаменту захисту економіки 

Національної поліції України

-924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 -924 064,00 

 = Департамент патрульної поліції -118 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -119 965,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-118 965,00 -118 965,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -119 965,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька установа 

виконання покарань (№1)"
-87,00 -87,00 -87,00 -87,00 

ВСЬОГО -42 157 652,00 -42 157 652,00 -6 005 366,00 -10 130 837,00 -201 948 027,83 -195 731 676,00 -690 623,64 -201 257 404,19 -244 105 679,83 

Міський голова  С.Моргунов     
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до  рішення міської ради

від 27.12.2019 №2084

(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 

-118 965,00 -976 851,00 -1 095 816,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-118 965,00 -118 965,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-976 851,00 -976 851,00 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки в населених пунктах,

що входять до Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського

управління Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки" 

-51 600,00 -51 600,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-51 600,00 -51 600,00 

- 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"

-100,00 -100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-100,00 -100,00 

з них:

= заходи, які виконує Військово-медичний клінічний

центр Центрального регіону
-100,00 -100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-100,00 -100,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
-118 965,00 -925 151,00 -1 044 116,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-118 965,00 -118 965,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-925 151,00 -925 151,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
-924 064,00 -924 064,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-924 064,00 -924 064,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління захисту 

економіки у Вінницькій області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України

-924 064,00 -924 064,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-924 064,00 -924 064,00 

 = Департамент патрульної поліції -118 965,00 -1 000,00 -119 965,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-118 965,00 -118 965,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-1 000,00 -1 000,00 

в тому числі:

- заходи, які виконує Управління патрульної поліції у

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
-118 965,00 -1 000,00 -119 965,00 

 Додаток 9

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

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-118 965,00 -118 965,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-1 000,00 -1 000,00 

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

установа виконання покарань (№1)"
-87,00 -87,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-87,00 -87,00 

1217340

Департамент 

міського 

господарства

Проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури
-10 931,00 -10 931,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по

вул.Соборній,50 в м.Вінниці (охоронний номер №222-

м), в т.ч. проектні роботи

-10 931,00 -10 931,00 

3143
Реставрація пам'яток культури, історії та

архітектури
-10 931,00 -10 931,00 

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів -23 063 910,00 -23 063 910,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -23 063 910,00 -23 063 910,00 

1417310

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-14 567,00 -14 567,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів -14 567,00 -14 567,00 

в тому числі:

3122
Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від

ПКО до ПК2+41) в м.Вінниці
-14 567,00 -14 567,00 

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів -331,00 -331,00 

1417363

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

-331,00 -331,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -331,00 -331,00 

з них:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-331,00 -331,00 

з них:

3132
 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-331,00 -331,00 

0810180
Департамент 

соціальної політики
Інша діяльність у сфері державного управління

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення

виконання рішень суду на 2017-2020 роки

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду 

Вінницької області від 29.11.2016 року № 

902/955/16, від 04.05.2017 року №902/312/17, від 

24.09.2018 року №902/447/18,  від 21.11.2018 року 

№902/454/18, №902/555/18

-3 524,00 -3 524,00 

2800 Інші поточні видатки -3 524,00 -3 524,00 

 = на виконання рішень Господарського суду 

Вінницької області від 29.11.2016 року № 

902/955/16, від 04.05.2017 року №902/312/17, від 

24.09.2018 року № 902/447/18, від 21.11.2018 року 

№902/454/18, №902/555/18, від 20.08.2019 року 

№902/304/19

+3 524,00 +3 524,00 

2800 Інші поточні видатки +3 524,00 +3 524,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

-486,00 -486,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
-486,00 -486,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
-486,00 -486,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування 
-486,00 -486,00 

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
-10 716,00 -10 716,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-10 716,00 -10 716,00 

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста -10 716,00 -10 716,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-10 716,00 -10 716,00 

з них:

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

на 2016-2020 роки"

-10 716,00 -10 716,00 

0712140
Департамент 

охорони здоров’я

Програми і централізовані заходи у галузі охорони

здоров’я
-407 921,000 -407 921,00 

0712144
Централізовані заходи з лікування хворих на

цукровий та нецукровий діабет
-407 921,000 -407 921,00 

в тому числі:

- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
-407 921,000 -407 921,00 

2730 Інші виплати населенню -407 921,000 -407 921,00 

0712150
Департамент 

охорони здоров’я

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров’я
-50 946,00 -50 946,00 

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я -50 946,00 -50 946,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-50 946,00 -50 946,00 

в тому числі:

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з первинної

медичної допомоги

-50 946,00 -50 946,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
-50 946,00 -50 946,00 

2610160

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-5 850,00 -5 850,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -2 411,00 -2 411,00 

2250 Видатки на відрядження -3 439,00 -3 439,00 

ВСЬОГО -594 398,00 -24 067 076,00 -24 661 474,00 

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 27.12.2019 №2084

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0210160
Виконавчий комітет 

міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-2 500 000,00 -2 500 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
-2 500 000,00 -2 500 000,00 

0213110
Виконавчий комітет 

міської ради

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального

захисту
-100,00 -100,00 

0213111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги

дітям, які опинились у складних життєвих

обставинах, підтримка функціонування дитячих

будинків сімейного типу та прийомних сімей
-100,00 -100,00 

в тому числі:

- підтримка функціонування дитячих будинків

сімейного типу
-100,00 -100,00 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) -100,00 -100,00 

0213240
Виконавчий комітет 

міської ради
Інші заклади та заходи -165 222,00 -165 222,00 

0213242
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
-165 222,00 -165 222,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні

напрямки соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-2020 роки"

в частині страхування військовослужбовців, які є

членами Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-165 222,00 -165 222,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -165 222,00 -165 222,00 

0217310
Виконавчий комітет 

міської ради

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-9 465,00 -9 465,00 

3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень) -9 465,00 -9 465,00 

в тому числі:

Реконструкція системи опалення житлового будинку, в

якому функціонує дитячий будинок сімейного типу, за

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

(в т. ч.  проектні роботи) 

-9 465,00 -9 465,00 

0217330
Виконавчий комітет 

міської ради
Будівництво інших об'єктів комунальної власності -2 224 019,00 -2 224 019,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-2 224 019,00 -2 224 019,00 

в тому числі:

3210

Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-

річчя,21 

-2 224 019,00 -2 224 019,00 

0217690
Виконавчий комітет 

міської ради
Інша економічна діяльність -1 290 000,00 -3 660 000,00 -4 950 000,00 

0217693 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 290 000,00 -3 660 000,00 -4 950 000,00 

в тому числі:

- підготовка консолідованої фінансової інформації

спеціального призначення міста Вінниці за 2018 рік
-1 290 000,00 -1 290 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -1 290 000,00 -1 290 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери

паркування транспортних засобів на території

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

на 2019-2021 роки

-3 660 000,00 -3 660 000,00 

 Додаток 10

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

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-3 660 000,00 -3 660 000,00 

1217310

Департамент 

міського 

господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-131 508,00 -131 508,00 

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -131 508,00 -131 508,00 

в тому числі:

3142
Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Черняховського в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
-131 508,00 -131 508,00 

1210160

Департамент 

житлового 

господарства

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-14 759,00 -14 759,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -14 759,00 -14 759,00 

1216010

Департамент 

житлового 

господарства

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
-11 722 701,00 -11 722 701,00 

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду -11 722 701,00 -11 722 701,00 

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
-11 722 701,00 -11 722 701,00 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) -11 722 701,00 -600 000,00 

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів -9 307 098,00 -4 609 103,00 -13 916 201,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -7 743 298,00 -7 743 298,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -477 705,00 -477 705,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-1 086 095,00 -1 086 095,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -4 609 103,00 -4 609 103,00 

1417310

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-8 651 220,00 -8 651 220,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів -8 651 220,00 -8 651 220,00 

в тому числі:

3122

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових

відходів (на території Людавської сільської ради

Жмеринського району Вінницької області) 

-7 551 220,00 -7 551 220,00 

3122
Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від

ПКО до ПК2+41) в м.Вінниці
-100 000,00 -100 000,00 

3122
Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці
-1 000 000,00 -1 000 000,00 

1910160

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-61 160,00 -61 160,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +105 000,00 +105 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -90 000,00 -90 000,00 

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-15 000,00 -15 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
-61 160,00 -61 160,00 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
-95 957 062,60 -95 957 062,60 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
-95 957 062,60 -95 957 062,60 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-95 957 062,60 -95 957 062,60 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-95 948 820,60 -95 948 820,60 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- фінансова підтримка КП

"Вишенькаміськтеплоенерго"
-8 242,00 -8 242,00 

1917330

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Будівництво інших об'єктів  комунальної власності -218 400,00 -218 400,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-218 400,00 -218 400,00 

в тому числі:

3210

Реконструкція інженерних мереж (внутрішні та

зовнішні мережі водопостачання, каналізації,

теплопостачання, гарячого водопостачання,

газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та

Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького

району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

-218 400,00 -218 400,00 

1917410

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів автомобільним транспортом
-6 000 000,00 -6 000 000,00 

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

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським

автомобільним транспортом загального користування 

-6 000 000,00 -6 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

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

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
-31 740 051,00 -31 740 051,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту -31 740 051,00 -31 740 051,00 

 в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

-31 740 051,00 -31 740 051,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-31 740 051,00 -31 740 051,00 

1917430

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та розвиток місцевих аеропортів -55 200,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

з них:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -55 200,00 -3 077 470,00 -3 132 670,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-55 200,00 -55 200,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-3 077 470,00 -3 077 470,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-21 327 608,00 -21 327 608,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-21 327 608,00 -21 327 608,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-21 327 608,00 -21 327 608,00 

1617350

Департамент 

архітектури та 

містобудування

Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
-2 396,00 -2 396,00 

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по

реалізації державних (регіональних) програм 
-2 396,00 -2 396,00 

в тому числі:

2281
- розроблення проекту внесення змін до плану

зонування м.Вінниці
-2 396,00 -2 396,00 

0813190
Департамент 

соціальної політики
Соціальний захист ветеранів війни та праці -257 527,00 -257 527,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0813192

Надання фінансової підтримки громадським

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну спрямованість

-257 527,00 -257 527,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-257 527,00 -257 527,00 

в тому числі:

3210

- Вінницька міська організація соціального розвитку та

становлення окремих малозахищених категорій молоді

"Паросток"

-257 527,00 -257 527,00 

0813240
Департамент 

соціальної політики
Інші заклади та заходи -34 123,00 -34 123,00 

0813242
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
-34 123,00 -34 123,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
-24 072,00 -24 072,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -7 435,00 -7 435,00 

2730 Інші виплати населенню -16 637,00 -16 637,00 

- видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів,

пов'язаних з оформленням права власності на житло

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського

піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок

субвенції з державного бюджету, згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі

змінами)

-10 051,00 -10 051,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +1 051,00 +1 051,00 

2800 Інші поточні видатки -11 102,00 -11 102,00 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

-17 460,00 -17 460,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів -17 460,00 -17 460,00 

в тому числі:

0611070 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами

та іншими навчальними закладами для дітей, які

потребують корекції фізичного та (або) розумового

розвитку

-2 077,00 -2 077,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -2 077,00 -2 077,00 

0611160 Департамент освіти Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -7 279,00 -7 279,00 

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти -7 279,00 -7 279,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки

-7 279,00 -7 279,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-7 279,00 -7 279,00 

0617320 Департамент освіти
Будівництво об'єктів соціально-культурного

призначення
-155 030,00 -155 030,00 

0617321 Будівництво освітніх установ та закладів -155 030,00 -155 030,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів -155 030,00 -155 030,00 

в тому числі:

3122

Нове будівництво спортивно-оздоровчого майданчика

зі штучним покриттям на території комунального

закладу «Заклад дошкільної освіти № 20 Вінницької

міської ради» по вул. О.Антонова, 13а в м. Вінниця

-155 030,00 -155 030,00 

0712150
Департамент охорони 

здоров’я

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров’я
-366 389,00 -366 389,00 

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я -366 389,00 -366 389,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-366 389,00 -366 389,00 

з них:

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з первинної

медичної допомоги

-339 332,00 -339 332,00 

в тому числі:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

2610

 - безкоштовне забезпечення 

імуносупресорами хворих після 

трансплантації органів (нирки, або печінки, 

або серця)

-118 793,00 -118 793,00 

2610

 - безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю, які є 

жителями Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, відповідно до їх 

індивідуальних програм реабілітації

-1 097,00 -1 097,00 

2610
 - виконання заходів програми "Стоп грип на 

2016-2020 роки"
-219 442,00 -219 442,00 

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з вторинної

спеціалізованої медичної допомоги

-27 057,00 -27 057,00 

в тому числі:

2610
 - виконання заходів програми "Стоп грип на 

2016-2020 роки"
-27 057,00 -27 057,00 

1014030
Департамент 

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

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

1517310

Департамент 

капітального 

будівництва

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
-15 420,00 -15 420,00 

3121 Капітальне будівництво (придбання) житла -15 420,00 -15 420,00 

в тому числі:

3121
Будівництво групи житлових будинків по вул.

С.Зулінського в м. Вінниця (в т.ч.проектні роботи)
-15 420,00 -15 420,00 

1517320

Департамент 

капітального 

будівництва

Будівництво об'єктів соціально-культурного

призначення
-414 446,00 -414 446,00 

1517321 Будівництво освітніх установ та закладів -414 446,00 -414 446,00 

3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів -414 446,00 -414 446,00 

в тому числі:

3142

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І

ступеня №5 Вінницької міської ради" по вул. Б.

Ступки,18 в м. Вінниця

-45 883,00 -45 883,00 

3142

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад

№4 Вінницької міської ради" по вул. Стельмаха,37 в м.

Вінниця 

-25 376,00 -25 376,00 

3142

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької

міської ради" по вул. Миколи Ващука,10 в м. Вінниця

-50 000,00 -50 000,00 

3142

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Вінницької

міської ради" по вул. М. Кошки,30  в м. Вінниця

-50 000,00 -50 000,00 

3142
Реконструкція харчоблоку школи № 25 по вул.

Келецькій,89 в м. Вінниці
-50 000,00 -50 000,00 

3142

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Вінницької

міської ради" по вул. Пирогова,191 в м.Вінниця

-50 000,00 -50 000,00 

3142
Реконструкція приміщення по просп. Космонавтів,64 в

м. Вінниці під ДНЗ
-50 000,00 -50 000,00 

3142

Реконструкція покрівлі та утеплення огороджуючих

конструкцій будівлі дошкільного навчального закладу

№31 по вул. Р.Скалецького,23 в м. Вінниця

-50 000,00 -50 000,00 

3142

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької

міської ради" по вул. Порика,20 в м.Вінниця

-17 435,00 -17 435,00 

3142

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад

№17 Вінницької міської ради", вул. Чумацька,268, м.

Вінниця

-25 752,00 -25 752,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1517330

Департамент 

капітального 

будівництва

Будівництво інших об'єктів  комунальної власності -18 305,00 -18 305,00 

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів -18 305,00 -18 305,00 

в тому числі:

3142
Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
-18 305,00 -18 305,00 

0210160

Департамент 

самоврядного 

контролю

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-62,00 -62,00 

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-62,00 -62,00 

0217130

Департамент 

самоврядного 

контролю

Здійснення  заходів із землеустрою -6 740,00 -6 740,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення

площ земельних ділянок комунальної власності

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

які перебувають у користуванні інших осіб без

правовстановлюючих документів

-6 740,00 -6 740,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -6 740,00 -6 740,00 

2610160

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

-199 563,00 -199 563,00 

2111 Заробітна плата -156 136,00 -156 136,00 

2120 Нарахування на оплату праці -43 427,00 -43 427,00 

ВСЬОГО -145 138 346,60 -59 155 617,00 -204 293 963,60 

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


