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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 19.12.2019 р.№3195 

   м. Вінниця 

 
 

Про розподіл трансфертів з  

державного та обласного бюджетів  

та перерозподіл видатків  

бюджету Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

 
 

Керуючись п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ч. 1 ст. 52 та ч. 6 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктами 

13.4, 13.6 пункту 13 рішення міської ради від 21.12.2018р. №1468 «Про бюджет 

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

враховуючи розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 

13.12.2019р. №949, розглянувши звернення виконавчого комітету, 

департаментів житлового господарства, енергетики, транспорту та зв’язку, 

архітектури та містобудування,  соціальної політики, земельних ресурсів, 

освіти, охорони здоров’я, культури, фінансів, комітету по фізичній культурі і 

спорту, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

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

територіальної громади на 2019 рік на 7 587 744,60 гривні, в тому числі обсяги 

міжбюджетних трансфертів, що надходять до бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади з обласного бюджету – на 7 587 744,60 

гривні, з них за рахунок відповідних трансфертів з державного бюджету - на 

6 362 614,60 гривень, згідно з додатком 1 до рішення. 

 

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на  8 399 585,60 гривень згідно з 

додатками 3, 4, 6-8  до рішення. 
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3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на  811 841,0 гривню згідно з 

додатками 3-8  до рішення. 

 

4. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік згідно з 

додатками 3, 5-8 до рішення. 

 

5. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету, на 811 841,0 гривню згідно з додатком 2 до 

рішення. 

 

6.   Включити дане питання  до проекту рішення міської ради «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №1468», яке буде винесено на 

розгляд чергової сесії міської ради.    

                                                                                                                        

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 
 

 

 

Секретар міської ради                                                                     П. Яблонський 
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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

40000000 Офіційні трансферти +7 587 744,60 +7 587 744,60

41000000 Від органів державного управління +7 587 744,60 +7 587 744,60

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 +7 320 159,00 +7 320 159,00

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 +1 225 130,00 +1 225 130,00

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

 = 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 +7 587 744,60 +7 587 744,60

В.о. керуючого справами виконкому                С.Чорнолуцький

Додаток 1              

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від 19.12.2019 р.№3195

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

Загальне фінансування +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

Загальне фінансування +811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький

               Додаток 2

до рішення виконавчого комітету  міської ради

від 19.12.2019 р. №3195

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



до  рішення виконавчого комітету  міської ради   

від 19.12.2019 р. №3195

(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 -573 586,00 -573 586,00 -573 586,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -573 586,00 -573 586,00 -573 586,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -573 586,00 -573 586,00 -573 586,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-573 586,00 -573 586,00 -573 586,00 

1200000 Департамент житлового господарства +48 089,00 +48 089,00 +49 991,00 -15 626,00 -28,00 -28,00 -28,00 +48 061,00

1210000 Департамент житлового господарства +48 089,00 +48 089,00 +49 991,00 -15 626,00 -28,00 -28,00 -28,00 +48 061,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +48 089,00 +48 089,00 +49 991,00 -15 626,00 -28,00 -28,00 -28,00 +48 061,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+48 089,00 +48 089,00 +49 991,00 -15 626,00 -28,00 -28,00 -28,00 +48 061,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +1 450 000,00 +1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +1 450 000,00 +1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 450 000,00 +1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

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
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування +15 748,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +15 748,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +15 748,00

Додаток 3

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+15 748,00

0800000 Департамент соціальної політики +1 751 455,00 +1 751 455,00 +869 715,00 -135 127,00 +1 094 229,00 +1 094 229,00 +1 094 229,00 +2 845 684,00

0810000 Департамент соціальної політики +1 751 455,00 +1 751 455,00 +869 715,00 -135 127,00 +1 094 229,00 +1 094 229,00 +1 094 229,00 +2 845 684,00

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 +1 225 130,00 +1 225 130,00 +1 225 130,00

 - за рахунок доходів бюджету +526 325,00 +526 325,00 +869 715,00 -135 127,00 -800,00 -800,00 -800,00 +525 525,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+526 325,00 +526 325,00 +869 715,00 -135 127,00 -800,00 -800,00 -800,00 +525 525,00

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, від 20.08.2019 року 

№902/304/19

+30 505,00 +30 505,00 +30 505,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+1 200 104,00 +1 200 104,00 +1 200 104,00

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 

- 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

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

-30 505,00 -30 505,00 -30 505,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

в тому числі:
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- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+353 920,00 +353 920,00 +353 920,00

- 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 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

-126 148,00 -126 148,00 -126 148,00 

- 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

-227 772,00 -227 772,00 -227 772,00 

- 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

-25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 
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- 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

3600000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 

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 +268 901,60 +268 901,60 +299 048,60 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 +267 585,60

0610000 Департамент освіти +268 901,60 +268 901,60 +299 048,60 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 +267 585,60

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 субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 316,00 +1 316,00 +66 994,00 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +61 524,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-725 305,00 -725 305,00 -603 798,00 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 -726 621,00 

з них:

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

 - за рахунок доходів бюджету +1 316,00 +1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

в тому числі:

 = 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 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 
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0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
+994 206,60 +994 206,60 +823 130,60 +994 206,60

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

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +5 401,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +69,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +69,00

в тому числі:

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +69,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +12 722,00

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

0700000 Департамент охорони здоров’я +5 305 783,00 +5 305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 +5 000 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +5 305 783,00 +5 305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 +5 000 000,00

з них:

- 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 доходів бюджету +305 783,00 +305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 744 134,00 +1 744 134,00 +1 744 134,00

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

- 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 доходів бюджету -114 781,00 -114 781,00 -114 781,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 200 153,00 +1 200 153,00 +1 200 153,00

з них:

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

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

 - за рахунок доходів бюджету -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 

 = 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 +543 981,00

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 +48 920,00

в тому числі:

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

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

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 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+90 179,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +90 179,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

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

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

     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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

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

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

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -15 997,00 -15 997,00 -15 997,00 

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:

 - 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 

1000000 Департамент культури -458 034,00 -458 034,00 -277 524,00 +140 613,00 +140 613,00 +140 613,00 -317 421,00 

1010000 Департамент культури -458 034,00 -458 034,00 -277 524,00 +140 613,00 +140 613,00 +140 613,00 -317 421,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -458 034,00 -458 034,00 -277 524,00 +140 613,00 +140 613,00 +140 613,00 -317 421,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-90 886,00 -90 886,00 -84 003,00 -11 200,00 -11 200,00 -11 200,00 -102 086,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -217 374,00 -217 374,00 -111 076,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 +319 725,00

в тому числі:

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

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
-105 414,00 -105 414,00 -104 783,00 -105 414,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -44 360,00 -44 360,00 +22 338,00 -44 360,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-44 360,00 -44 360,00 +22 338,00 -44 360,00 
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комунальні 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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Всього

видатки 
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з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 
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у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

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 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

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)
-385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -221 691,00 -221 691,00 -221 691,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -221 691,00 -221 691,00 -221 691,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 -221 691,00 -221 691,00 -221 691,00 

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 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

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 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

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

3700000 Департамент фінансів +385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

3710000 Департамент фінансів +385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

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

+385 286,00 +385 286,00 +385 286,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд
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у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

ВСЬОГО +8 399 585,60 +8 399 585,60 +1 234 502,60 -437 477,00 -811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 +7 587 744,60

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький 



(грн)

Обласний бюджет +267 585,60 +1 095 029,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +1 225 130,00 +1 200 130,00 +25 000,00 +7 587 744,60

Всього +267 585,60 +1 095 029,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +1 225 130,00 +1 200 130,00 +25 000,00 +7 587 744,60

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 13.12.2019р. №949

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                               С. Чорнолуцький

за рахунок 

стабалізаційної 

дотації з державного 

бюджету
 1

здійснення переданих 

видатків у сфері охорони 

здоров'я за рахунок 

коштів медичної 

субвенції
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

компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального 

користування
1

Дотація на:

Субвенції 

Всього

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

в тому числі:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування бюджету 

- одержувача / надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

Разом

в тому числі на:

заробітна плата з 

нарахуваннями та 

інсуліни

Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради

від  19.12.2019 р. №3195           



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

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

1200000 Департамент житлового господарства -28,00 

1210000 Департамент житлового господарства -28,00 

1210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -28,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -1 450 000,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -1 450 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -1 450 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки -1 450 000,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки -1 450 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики +1 094 229,00 

0810000 Департамент соціальної політики +1 094 229,00 

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки -800,00 

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 

 Додаток  5

до рішення виконавчого комітету 

міської ради

від   19.12.2019 р.№3195

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

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

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

3600000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 

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 -1 316,00 

0610000 Департамент освіти -1 316,00 

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 -1 316,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -1 316,00 

в тому числі:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проектів"

Капітальні видатки -1 316,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -305 783,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -305 783,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки

з них:

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню Капітальні видатки -305 783,00 

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки -305 783,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -305 783,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

Капітальні видатки -305 783,00 

     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 -305 783,00 

1000000 Департамент культури +140 613,00 

1010000 Департамент культури +140 613,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки -11 200,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки +537 099,00 

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів Капітальні видатки -16,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -385 286,00 

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 -385 286,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +161 416,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +161 416,00 

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 -21 000,00 

1115041 5041 0810 Утримання  та фінансова підтримка  спортивних споруд Капітальні видатки -21 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки -21 000,00 

Всього -811 841,00 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький



(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

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
+1 450 000,00 +1 450 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 450 000,00 +1 450 000,00

в тому числі:

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

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

0810000 Департамент соціальної політики +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00

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, від 20.08.2019 року №902/304/19

+30 505,00 +30 505,00

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

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-26,00 -26,00 

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

Додаток 6

до рішення  виконавчого комітету 

міської ради   

від 19.12.2019 р.№3195

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



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

в тому числі:

- компенсація за безплатний проїзд батьків багатодітних

сімей, які мешкають на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади

-26,00 -26,00 

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

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
-30 505,00 -30 505,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

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
+353 920,00 +353 920,00

- 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



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

- 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
-126 148,00 -126 148,00 

- 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
-227 772,00 -227 772,00 

- 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
-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

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:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

- 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

3600000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 

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 +267 585,60 +268 901,60 -1 316,00 -1 316,00 

0610000 Департамент освіти +267 585,60 +268 901,60 -1 316,00 -1 316,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

-726 621,00 -725 305,00 -1 316,00 -1 316,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-726 621,00 -725 305,00 -1 316,00 -1 316,00 

з них:

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

 - за рахунок доходів бюджету +1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

в тому числі:

 = 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"

+1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

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
+994 206,60 +994 206,60

з них:

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

  -   за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок 

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

0700000 Департамент охорони здоров’я +5 000 000,00 +5 305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +5 000 000,00 +5 305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 744 134,00 +1 744 134,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 744 134,00 +1 744 134,00

з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

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

- 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 -114 781,00 -114 781,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 200 153,00 +1 200 153,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
-266 147,00 -266 147,00 

 -  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 -163 701,00 -163 701,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 

 = 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

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 +48 920,00 +48 920,00

в тому числі:

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

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



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

 - 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 -215 604,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-215 604,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-215 604,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -215 604,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 

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

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

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

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

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

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

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -15 997,00 -15 997,00 

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:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

 - 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 

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 

з них:

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

з них:

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

1000000 Департамент культури -317 421,00 -458 034,00 +140 613,00 +140 613,00

1010000 Департамент культури -317 421,00 -458 034,00 +140 613,00 +140 613,00

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-102 086,00 -90 886,00 -11 200,00 -11 200,00 

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
+319 725,00 -217 374,00 +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
-105 414,00 -105 414,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -44 360,00 -44 360,00 

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
-44 360,00 -44 360,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -18 015,00 -18 015,00 

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

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
-385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

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)

-385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

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, 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 -221 691,00 -221 691,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +221 691,00 -221 691,00 -221 691,00 

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
-21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та

спорту у Вінницькій міській об'єднаній

територіальній громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-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 

3700000 Департамент фінансів +385 286,00 +385 286,00

3710000 Департамент фінансів +385 286,00 +385 286,00

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.
+385 286,00 +385 286,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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

- 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

+385 286,00 +385 286,00

ВСЬОГО +6 362 614,60 +7 173 627,60 -811 013,00 -811 013,00 

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                                                          С. Чорнолуцький



від 19.12.2019 р.№3195

(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 +31 333,00 +31 333,00 +935 454,00 -150 753,00 -828,00 -828,00 -828,00 +30 505,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +31 333,00 +31 333,00 +935 454,00 -150 753,00 -828,00 -828,00 -828,00 +30 505,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+828,00 +828,00 +935 454,00 -150 753,00 -828,00 -828,00 -828,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +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, від 20.08.2019 року 

№902/304/19

+30 505,00 +30 505,00 +30 505,00

1000 1000 Освіта +178 015,60 +178 015,60 +299 048,60 -84 003,00 -12 516,00 -12 516,00 -12 516,00 +165 499,60

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 субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+12 722,00

 - за рахунок доходів бюджету -89 570,00 -89 570,00 +66 994,00 -84 003,00 -12 516,00 -12 516,00 -12 516,00 -102 086,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +61 524,00

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

-725 305,00 -725 305,00 -603 798,00 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 -726 621,00 

з них:

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

 - за рахунок доходів бюджету +1 316,00 +1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

в тому числі:

 = 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 -1 316,00 -1 316,00 -1 316,00 

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

-90 886,00 -90 886,00 -84 003,00 -11 200,00 -11 200,00 -11 200,00 -102 086,00 

1110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
+994 206,60 +994 206,60 +823 130,60 +994 206,60

з них:

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток 7

до рішення  виконавчого комітету 

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



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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

- за рахунок дотації з місцевого бюджету за рахунок

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

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

1150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +5 401,00

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +69,00

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +69,00

в тому числі:

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +69,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +12 722,00

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

2000 2000 Охорона здоров’я +5 305 783,00 +5 305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 +5 000 000,00

з них:

- 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 доходів бюджету +305 783,00 +305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 744 134,00 +1 744 134,00 +1 744 134,00

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

- 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 доходів бюджету -114 781,00 -114 781,00 -114 781,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 200 153,00 +1 200 153,00 +1 200 153,00

з них:

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

 -  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 доходів бюджету -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -163 701,00 -163 701,00 -163 701,00 
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 = 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 +543 981,00

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 +48 920,00

в тому числі:

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

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 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+90 179,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +90 179,00 +90 179,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -215 604,00 

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

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

-305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 -305 783,00 

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00
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2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

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

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

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -15 997,00 -15 997,00 -15 997,00 

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 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 194 625,00 +1 194 625,00 +1 194 625,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +1 225 130,00 +1 225 130,00 +1 225 130,00

 - за рахунок доходів бюджету -30 505,00 -30 505,00 -30 505,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+1 200 104,00 +1 200 104,00 +1 200 104,00

 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 

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

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

-30 505,00 -30 505,00 -30 505,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+353 920,00 +353 920,00 +353 920,00

- 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 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

-126 148,00 -126 148,00 -126 148,00 

- 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

-227 772,00 -227 772,00 -227 772,00 
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- 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

-25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 

- 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 -367 148,00 -367 148,00 -193 521,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 +169 951,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -367 148,00 -367 148,00 -193 521,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 +169 951,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -217 374,00 -217 374,00 -111 076,00 +537 099,00 +537 099,00 +537 099,00 +319 725,00

в тому числі:

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

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
-105 414,00 -105 414,00 -104 783,00 -105 414,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -44 360,00 -44 360,00 +22 338,00 -44 360,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-44 360,00 -44 360,00 +22 338,00 -44 360,00 

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 

5000 5000 Фiзична культура i спорт +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 +161 416,00 +161 416,00 +161 416,00 +383 107,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +221 691,00 +221 691,00 -9 200,00 +161 416,00 +161 416,00 +161 416,00 +383 107,00

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 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

5041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 -21 000,00 

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 
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6000 6000 Житлово-комунальне господарство +1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +1 095 029,00 +2 545 029,00

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 перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

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
+1 450 000,00 +1 450 000,00 +1 450 000,00

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

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

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -768 393,00 -768 393,00 -768 393,00 -768 393,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

 - за рахунок доходів бюджету -768 393,00 -768 393,00 -768 393,00 -768 393,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 -383 107,00 

7325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

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

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

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)
-385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 -385 286,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 517 865,00 -1 517 865,00 -1 517 865,00 -1 517 865,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 -67 865,00 

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 
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7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
-1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

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

+385 286,00 +385 286,00 +385 286,00

ВСЬОГО +8 399 585,60 +8 399 585,60 +1 234 502,60 -437 477,00 -811 841,00 -811 841,00 -811 841,00 +7 587 744,60

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький 



до  рішення виконавчого комітету  міської ради

від 19.12.2019 р.№3195 

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1910160

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

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 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+1 450 000,00 +1 450 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+1 450 000,00 +1 450 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 450 000,00 +1 450 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+1 450 000,00 +1 450 000,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-1 450 000,00 -1 450 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-1 450 000,00 -1 450 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-1 450 000,00 -1 450 000,00 

ВСЬОГО +1 450 000,00 -1 450 000,00 

 Додаток 8

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

рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

В.о. керуючого справами виконкому    С. Чорнолуцький
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