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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 29.03.2019 №1629 

           м. Вінниця                                                             39 сесія 7 скликання  

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468 

 

 

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

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

враховуючи рішення Вінницької обласної ради від 05.03.2019р. №744, 

розпорядження голови Вінницької ОДА від 06.03.2019р. №181, від 

21.03.2019р. №212, рішення Вінницької районної ради від 12.03.2019р. №881, 

рішення виконавчого комітету від 28.03.2019р. №795, розглянувши звернення 

виконавчого комітету, департаментів міського господарства, житлового 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

транспорту та зв’язку, архітектури та містобудування, соціальної політики, 

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

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

інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 21.12.2018 №1468 «Про бюджет 

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

зміни: 
 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 8 099 119,0 гривень, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету - на 8 099 119,0 гривень, з 

них за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 7 311 887,0 

гривень. 

 

1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 3 000 000,0 гривень, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету - на 3 000 000,0 гривень. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 7 493 073,0 гривень. 
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1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 25 702 746,0 гривень. 
 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 
 

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

8 рішення відповідно до додатків 1-7  даного рішення.  
 

1.7 . Пункти 1.5 та 1.6 рішення викласти в новій редакції: 
 

«1.5. профіцит за загальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 838 234 593,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 838 234 593,0 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 039 504 218,24 гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 23 524 760,0 гривень, джерелом покриття якого 

визначити направлення залишку коштів, що утворився по загальному фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2019р., в сумі 23 524 760,0 гривень згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 015 979 458,24 гривень джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 838 234 593,0 гривень, запозичення до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у формі укладання договорів позики 

(кредитних договорів) з фінансовою установою в сумі 97 200 000,0 гривень та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 01.01.2019р., 

в сумі  80 544 865,24 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 
 

1.8 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2019р., в сумі 11 626 700,0 гривень на додаткові 

видатки бюджету, в тому числі в сумі 4 159 900,0 гривень - на додаткові 

видатки загального фонду бюджету, в сумі  7 466 800,0  гривень - на додаткові 

видатки спеціального фонду бюджету, а саме на капітальні видатки за рахунок 

коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) згідно з додатком 7 до даного рішення. 

 

1.9 . Доповнити  рішення додатком 10 «Перелік додаткових видатків бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за рахунок направлення 

вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 

01.01.2019р.», згідно з додатком 9 до даного рішення, передбачивши в ньому 

направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті 
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станом на 01.01.2019р., згідно з додатком 9 до рішення міської ради від 

25.01.2019р. №1500, додатком 8 до рішення міської ради від 22.02.2019р. 

№1555 та додатком 8 до даного рішення. 
 

1.10 . Пункт 5 рішення викласти в новій редакції: 

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

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 3 667 918 816,24 гривень згідно з додатком 5 до цього 

рішення». 

 

1.11 . Пункт 9 рішення викласти в новій редакції: 

«9. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг боргу бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в сумі 137 578 793,0 

гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 40 378 793,0 гривні, 

по спеціальному фонду бюджету в сумі   97 200 000,0 гривні,  та граничний 

обсяг гарантованого боргу в сумі 182 779 195,0 гривень». 
 

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

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 252 718 083,0 гривні, в тому числі фонд оплати 

праці 173 861 914,0 гривні та спеціального фонду в сумі  30 034 343,0 гривні, 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  

 
Міський голова                                                                               С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора – 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +11 099 119,00 +8 099 119,00 +3 000 000,00

41000000 Від органів державного управління +11 099 119,00 +8 099 119,00 +3 000 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +11 099 119,00 +8 099 119,00 +3 000 000,00

з них:

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що

утворився на початок бюджетного періоду
+151 308,00 +151 308,00

з них:

 = на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат, відповідно до 

розпорядження КМУ від 12.12.2018р. №964-р
+151 308,00 +151 308,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної

загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

+6 995 879,00 +6 995 879,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+164 700,00 +164 700,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +3 787 232,00 +787 232,00 +3 000 000,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на природоохоронні заходи, які 

фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища

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

з них:

 - будівництво мережі каналізації на території приватного сектору 

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в м.Вінниці
+3 000 000,00 +3 000 000,00

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+497 578,00 +497 578,00

  = субвенція з районного бюджету для надання послуг КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради» дітям з особливими освітніми 

потребами, що проживають на території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00

Разом доходів +11 099 119,00 +8 099 119,00 +3 000 000,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 29.03.2019 №1629

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 +22 096 700,00 -606 046,00 +22 702 746,00 +22 702 746,00

203000 Інше внутрішнє фінансування +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

203600 Інше внутрішнє фінансування +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

203610 Одержано позик +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +11 626 700,00 -606 046,00 +12 232 746,00 +12 232 746,00

208200 На кінець періоду -11 626 700,00 -11 626 700,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-12 232 746,00 +12 232 746,00 +12 232 746,00

Загальне фінансування +22 096 700,00 -606 046,00 +22 702 746,00 +22 702 746,00

400000 Фінансування за борговими операціями +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

401000 Запозичення +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

401100 Внутрішні запозичення +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00

401102 Середньострокові зобов’язання +10 470 000,00 +10 470 000,00 +10 470 000,00
,

600000 Фінансування за активними операціями +11 626 700,00 -606 046,00 +12 232 746,00 +12 232 746,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +11 626 700,00 -606 046,00 +12 232 746,00 +12 232 746,00

602200 На кінець періоду -11 626 700,00 -11 626 700,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-12 232 746,00 +12 232 746,00 +12 232 746,00

Загальне фінансування +22 096 700,00 -606 046,00 +22 702 746,00 +22 702 746,00

Міський голова                                                                                                            

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 29.03.2019 №1629

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



до  рішення міської ради   

від 29.03.2019 №1629

(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 +4 559 900,00 +4 559 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +12 026 700,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +4 559 900,00 +4 559 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +12 026 700,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації

та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у

м.Вінниці на 2017-2020 роки

-960 000,00 -960 000,00 -960 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -660 000,00 -660 000,00 -660 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації

та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

+960 000,00 +960 000,00 +960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" +660 000,00 +660 000,00 +660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

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

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

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

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+4 159 900,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+4 159 900,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00

в тому числі:

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Додаток  3

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в

Збройних Силах України в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2022р.р."  

+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

- виконання «Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки»

+450 000,00 +450 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +870 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний центр 

Центрального регіону
+420 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +420 000,00

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+2 911 700,00 +2 911 700,00 +6 129 000,00 +6 129 000,00 +6 129 000,00 +9 040 700,00

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+240 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +300 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Подільське управління кіберполіції 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України
+240 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +300 000,00

 = заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 200 000,00

 = Департамент патрульної поліції +860 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+860 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+411 000,00 +411 000,00 +2 589 000,00 +2 589 000,00 +2 589 000,00 +3 000 000,00

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
+350 700,00 +350 700,00 +240 000,00 +240 000,00 +240 000,00 +590 700,00

= заходи, які виконує Регіональний сервісний центр МВС у 

Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський прикордонний загін 

Південного регіонального управління Державної прикордонної 

служби України

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

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

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

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету

міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету

підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020

роки"

+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00

- виконання заходів "Комплексної програми співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної казначейської служби

України у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського

обслуговування бюджету Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2020 роки"

+428 200,00 +428 200,00 +69 800,00 +69 800,00 +69 800,00 +498 000,00

1200000 Департамент міського господарства -21 221 391,00 -24 221 391,00 -21 221 391,00 -21 221 391,00 

1210000 Департамент міського господарства -21 221 391,00 -24 221 391,00 -21 221 391,00 -21 221 391,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -24 221 391,00 -24 221 391,00 -24 221 391,00 -24 221 391,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +7 800 000,00 +7 800 000,00 +7 800 000,00 +7 800 000,00

1218310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

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

1218313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

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

в тому числі:

- будівництво мережі каналізації на території приватного сектору

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в

м.Вінниці 

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

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти фонду 

охорони навколишнього природного середовища)
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1200000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

1210000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00 +25 235,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00 +25 235,00
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Всього
видатки 
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1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи

1413242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- організація та проведення похорону мешканців міста, які

зробили значний внесок у його розвиток
-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили значний

внесок у її розвиток

+60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами у м. Вінниці на період 2016 - 2020 рр."  

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

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2016 - 2020 рр."  

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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

з них:

- проект внесення змін до детального плану території кварталу

обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля (Фрунзе),

Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних курсантів)

+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +640 072,00 +640 072,00 +640 072,00

0810000 Департамент соціальної політики +640 072,00 +640 072,00 +640 072,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

 - за рахунок доходів бюджету +142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

в тому числі:
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- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного

бюджету

+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

в тому числі:

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з низьким

рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем

проживання

+142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

3100000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

3110000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

0600000 Департамент освіти +3 003 325,00 +3 003 325,00 +100 000,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +10 435 092,00

0610000 Департамент освіти +3 003 325,00 +3 003 325,00 +100 000,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +10 435 092,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+151 308,00 +151 308,00 +151 308,00 +151 308,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету 

+6 995 879,00 +6 995 879,00 +6 995 879,00 +6 995 879,00

- за рахунок субвенції з районного бюджету для надання послуг

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької міської ради»

дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на

території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00 +100 000,00 +289 654,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 713 671,00 +2 713 671,00 +284 580,00 +284 580,00 +284 580,00 +2 998 251,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+2 650 983,00 +2 650 983,00 +7 373 795,00 +7 373 795,00 +7 373 795,00 +10 024 778,00

з них:

- на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат,

відповідно до розпорядження КМУ від 12.12.2018р. №964-р, за

рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

+151 308,00 +151 308,00 +151 308,00 +151 308,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 650 983,00 +2 650 983,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +2 927 193,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових 

класів згідно з переліком, затвердженим МОН на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

+2 700 783,00 +2 700 783,00 +7 222 487,00 +7 222 487,00 +7 222 487,00 +9 923 270,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
+6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +2 700 783,00 +2 700 783,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +2 976 993,00

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+664 453,00 +664 453,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +2 214 840,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +664 453,00 +664 453,00 +664 453,00

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+2 036 330,00 +2 036 330,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +6 787 750,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +2 036 330,00 +2 036 330,00 +2 036 330,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів 

нової української школи

+920 680,00 +920 680,00 +920 680,00 +920 680,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+644 470,00 +644 470,00 +644 470,00 +644 470,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+62 688,00 +62 688,00 +57 972,00 +57 972,00 +57 972,00 +120 660,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00 +49 602,00

 - за рахунок доходів бюджету +62 688,00 +62 688,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +71 058,00

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових 

класів згідно з переліком, затвердженим МОН на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

+12 888,00 +12 888,00 +57 972,00 +57 972,00 +57 972,00 +70 860,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00 +49 602,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +12 888,00 +12 888,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +21 258,00

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+4 498,00 +4 498,00 +10 492,00 +10 492,00 +10 492,00 +14 990,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+10 492,00 +10 492,00 +10 492,00 +10 492,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +4 498,00 +4 498,00 +4 498,00

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+8 390,00 +8 390,00 +19 580,00 +19 580,00 +19 580,00 +27 970,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+19 580,00 +19 580,00 +19 580,00 +19 580,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +8 390,00 +8 390,00 +8 390,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів 

нової української школи

+27 900,00 +27 900,00 +27 900,00 +27 900,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

+19 530,00 +19 530,00 +19 530,00 +19 530,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

в тому числі:

 - інклюзивно-ресурсний центр -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

з них:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції

-1 170 850,00 -1 170 850,00 -959 830,00 -1 170 850,00 

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

-1 170 850,00 -1 170 850,00 -959 830,00 -1 170 850,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки
-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на

2013-2020 роки
-1 860 545,00 -1 860 545,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -1 890 545,00 

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

 = виконання інших заходів Програми -1 300 905,00 -1 300 905,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -1 330 905,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

-61 640,00 -61 640,00 -61 640,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір"
-198 000,00 -198 000,00 -198 000,00 
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комунальні 
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оплата праці  
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послуги та 

енергоносії 
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РАЗОМ

з них
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розвитку
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у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки
+1 860 545,00 +1 860 545,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +1 890 545,00

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

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

 = виконання інших заходів Програми +1 300 905,00 +1 300 905,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +1 330 905,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

+61 640,00 +61 640,00 +61 640,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір"
+198 000,00 +198 000,00 +198 000,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +4 740 759,00 +4 740 759,00 +3 094 970,00 +162 525,00 +354 000,00 +354 000,00 +354 000,00 +5 094 759,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+1 170 850,00 +1 170 850,00 +959 830,00 +1 170 850,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

+1 170 850,00 +1 170 850,00 +959 830,00 +1 170 850,00

- за рахунок субвенції з районного бюджету для надання послуг

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької міської ради"

дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на

території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00 +100 000,00 +289 654,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 280 255,00 +3 280 255,00 +2 035 140,00 +162 525,00 +354 000,00 +354 000,00 +354 000,00 +3 634 255,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +564 700,00 +564 700,00 +564 700,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +564 700,00 +564 700,00 +564 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

 - за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

0712146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

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

     в тому числі:

 - забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, 

які отримують субсидії, необхідними 

антигіпертензивними ліками вітчизняного 

виробництва за пільговими 50-відсотковими 

рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії 

на 2015-2019 роки"

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

1000000 Департамент культури +96 000,00 +96 000,00 +12 378,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1010000 Департамент культури +96 000,00 +96 000,00 +12 378,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+6 668,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +960,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+4 750,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00

1510000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +3 580 000,00 +3 580 000,00 +3 580 000,00 +3 580 000,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +11 870 335,00 +11 870 335,00 +11 870 335,00 +11 870 335,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +25 620 335,00 +25 620 335,00 +25 620 335,00 +25 620 335,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -13 750 000,00 -13 750 000,00 -13 750 000,00 -13 750 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

3700000 Департамент фінансів -1 570 924,00 -1 570 924,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +1 519 076,00

3710000 Департамент фінансів -1 570 924,00 -1 570 924,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +1 519 076,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -2 776 724,00 -2 776 724,00 -2 776 724,00 

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

-2 776 724,00 -2 776 724,00 -2 776 724,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 205 800,00 +1 205 800,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +4 295 800,00

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

- обласному бюджету Вінницької області на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва

та обслуговування інших будівель громадської забудови за

адресою м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 24

+8 800,00 +8 800,00 +8 800,00

- обласному бюджету Вінницької області для зміцнення

матеріально-технічної бази КП "Вінницяоблводоканал"
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

 = на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію ІІ черги очисних споруд каналізації, 

розташованих за адресою м. Вінниця, вул. Сабарівське 

шосе,4 

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

 = на реконструкцію з'єднувального водопроводу по вул. 

Замковій (від вул. Маяковського до вул. Замкової, 19)
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

супроводу нирковозамісної терапії методом програмного

гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, хворих на

хронічну ниркову недостатність

+1 047 000,00 +1 047 000,00 +1 047 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського

товариства глухих (УТОГ) на проведення капітального ремонту

приміщення організації за адресою м.Вінниця, вул.

Брацлавська,121

+90 000,00 +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення дітей

Вінницького району, що проживають у населених пунктах навколо

полігону побутових відходів, який знаходиться на землях

Стадницької сільської ради

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

ВСЬОГО +7 493 073,00 +7 493 073,00 +100 000,00 +12 378,00 +25 702 746,00 +22 702 746,00 +25 702 746,00 +33 195 819,00

Міський голова  С.Моргунов     



          Додаток 4    

з них:

з них:

Державний бюджет

Обласний бюджет +151 308,00 +151 308,00 +6 995 879,00 +1 560 879,00 +4 771 000,00 +664 000,00 +164 700,00 +497 578,00 +497 578,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +10 809 465,00 

Районний бюджет 

Вінницького району
+289 654,00 +289 654,00 +289 654,00 

Всього +151 308,00 +151 308,00 +6 995 879,00 +1 560 879,00 +4 771 000,00 +664 000,00 +164 700,00 +787 232,00 +497 578,00 +289 654,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +11 099 119,00

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

до рішення міської ради   

від 29.03.2019 №1629

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

загального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:

природоохоронні 

заходи, які 

фінансуються за 

рахунок коштів 

фонду охорони 

навколишнього 

природного 

середовища
4

Субвенції 

Всього

на придбання 

обладнання для 

оснащення 

ресурсних 

кімнат, 

відповідно до 

розпорядження 

КМУ від 

12.12.2018р. 

№964-р

закупівлю 

дидактичних 

матеріалів 

для учнів 

початкових 

класів, що 

навчаються за 

новими 

методиками 

відповідно до 

Концепції 

“Нова 

українська 

школа”

закупівлю 

сучасних 

меблів для 

початкових 

класів нової 

української 

школи

закупівлю 

музичних 

інструментів, 

комп’ютерного 

обладнання, 

відповідного 

мультимедійног

о контенту для 

початкових 

класів нової 

української 

школи

відшкодування 

вартості 

лікарських засобів 

для лікування 

окремих 

захворювань за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету
2

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

компенсаційні 

виплати за 

пільговий проїзд 

окремих 

категорій 

громадян на 

міжміських 

внутрішньооблас

них маршрутах 

загального 

користування
2

за рахунок 

залишку коштів 

освітньої 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду
1

забезпечення 

якісної, 

сучасної та 

доступної 

загальної 

середньої 

освіти "Нова 

українська 

школа" за 

рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету
2

в тому числі на:

надання послуг 

КУ «Інклюзивно-

ресурсний центр 

№1 Вінницької 

міської ради» 

дітям з 

особливими 

освітніми 

потребами, що 

проживають на 

території 

Вінницького 

району
3

будівництво 

мережі каналізації 

на території 

приватного 

сектору 

квартального 

комітету 

"Добробут" 

мікрорайону 

"Старе місто" в 

м.Вінниці

 1
Рішення Вінницької олбасної ради від 05.03.2019р. №744  "Про внесення змін до рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 703 "Про обласний бюджет на 2019 рік"

2 
Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 21.03.2019р. №212

3
 Рішення Вінницької районної ради від 12.03.2019р. №881 "Про передачу з районного бюджету міжбюджетних трансфертів на 2019 рік"                                                                                                                                                                                                                     

4
  Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 06.03.2019р. №181

5
 Рішення міської ради від 27.06.2014р. №1778  " Про затвердження  "Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної 

оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки", зі змінами    



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

з них:

в тому числі 

на:
в тому числі на:

в тому 

числі на:

+4 159 900,00 +450 000,00 +450 000,00 +2 911 700,00 +240 000,00 +240 000,00 +600 000,00 +860 000,00 +860 000,00 +411 000,00 +350 700,00 +450 000,00 +370 000,00 +370 000,00 +370 000,00

+4 159 900,00 +450 000,00 +450 000,00 +2 911 700,00 +240 000,00 +240 000,00 +600 000,00 +860 000,00 +860 000,00 +411 000,00 +350 700,00 +450 000,00 +370 000,00 +370 000,00 +370 000,00

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти іншим бюджетам

 виконання «Програми 

заходів забезпечення 

обороноздатності 

військових частин та 

інших військових 

формувань Вінницького 

гарнізону, 

територіальної 

оборони та 

мобілізаційної 

підготовки на 

території Вінницької 

міської об'єднаної 

територіальної 

громади на 2014-2019 

роки» 
5

 виконання 

"Комплексно

ї 

правоохорон

ної програми 

на 2019-2021 

роки"
6

з них:

 Державна 

установа 

«Центр 

обслуговуванн

я підрозділів 

Національної 

поліції 

України»

 заходи, які 

виконує 

військова 

частина 

3008 

Національн

ої гвардії 

України 

  

Департаме

нт 

патрульної 

поліції

   заходи, які 

виконує 

Управління 

Служби 

безпеки 

України у 

Вінницькій 

області

Субвенції 

загального фонду на:

в тому числі на:

На виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (за 

рахунок 

направлення 

вільного 

залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті 

станом на 

01.01.2019р.)

  заходи, які 

виконує 

Квартирно-

експлуатац

ійний відділ 

м.Вінниця 

 заходи, які 

виконує 

Вінницьке 

управління 

ГУ ДФС у 

Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

установа 

виконання 

покарань 

(№1)"

 заходи, які 

виконує  

Могилів-

Подільський 

прикордонний 

загін 

Південного 

регіонального 

управління 

Державної 

прикордонної 

служби 

України

 Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби у 

Вінницькій 

області

 виконання заходів 

"Комплексної програми 

Вінницької міської ради,  ГУ 

ДФС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницького 

управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області, 

виконавчого комітету 

міської ради, департаментів 

і відділів міської ради по 

контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів 

до місцевого бюджету 

підприємств, установ, 

організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки"
7

з них:

6 
Рішення міської ради від 22.02.2019р.  №1563 "Про затвердження "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки" 

7
 Рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887 " Про затвердження ""Комплексної програми Вінницької міської ради,  ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій 

області, виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки", зі змінами                                                                                                                                                                                                                     

заходи, які 

виконує 

Подільське 

управління 

кіберполіції 

Департамен

ту 

кіберполіції 

Національної 

поліції 

України

 заходи, які 

виконує 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

Департаменту 

патрульної 

поліції



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

з них: з них:

в тому числі 

на:

+428 200,00 +7 466 800,00 +818 000,00 +818 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +6 129 000,00 +60 000,00 +60 000,00

+1 055 800,00 +8 800,00 +1 047 000,00

+150 000,00 +150 000,00

+428 200,00 +1 205 800,00 +8 800,00 +1 047 000,00 +150 000,00 +7 466 800,00 +818 000,00 +818 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +6 129 000,00 +60 000,00 +60 000,00

Трансферти іншим бюджетам

в тому числі на:

Субвенції 

загального фонду на: спеціального фонду на:

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі на:

На виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

(за рахунок 

направлення 

вільного залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті станом 

на 01.01.2019р.)

 виконання Програми 

"Військово-

патріотичне 

виховання молоді та 

організація підготовки 

громадян до призову і 

служби в Збройних 

Силах України в 

населених пунктах, що 

входять до Вінницької 

міської об’єднаної 

територіальної 

громади  на  2018-

2022р.р." 
12

 виконання «Програми 

заходів забезпечення 

обороноздатності 

військових частин та 

інших військових 

формувань Вінницького 

гарнізону, 

територіальної 

оборони та 

мобілізаційної 

підготовки на 

території Вінницької 

міської об'єднаної 

територіальної 

громади на 2014-2019 

роки» 
5

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронн

ої програми 

на 2019-2021 

роки" 
6

з них:

  заходи, які 

виконує 

Квартирно-

експлуатацій

ний відділ 

м.Вінниця 

  заходи, які 

виконує  

Військово-

медичний 

клінічний центр 

Центрального 

регіону

розроблення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки для 

будівництва та 

обслуговування інших 

будівель громадської 

забудови за адресою м. 

Вінниця, вул. Симона 

Петлюри, 24 
9

 забезпечення 

супроводу 

нирковозамісної 

терапії методом 

програмного 

гемодіалізу жителів 

населених пунктів, що 

входять до складу 

Вінницької міської 

об’єднаної 

територіальної 

громади, хворих на 

хронічну ниркову 

недостатність 
10

  Державна 

установа 

«Центр 

обслуговування 

підрозділів 

Національної 

поліції 

України»

 оздоровлення дітей 

Вінницького району, що 

проживають у 

населених пунктах 

навколо полігону 

побутових відходів, 

який знаходиться на 

землях Стадницької 

сільської ради 
11 

  виконання заходів 

"Комплексної програми 

співпраці Вінницької 

міської ради, Управління 

Державної казначейської 

служби України у м. 

Вінниці Вінницької 

області, розпорядників 

та одержувачів 

бюджетних коштів в 

сфері казначейського 

обслуговування бюджету 

Вінницької міської 

об'єднаної 

територіальної громади 

на 2016-2020 роки"
8

 заходи, які 

виконує 

Подільське 

управління 

кіберполіції 

Департамент

у кіберполіції 

Національної 

поліції 

України

8
  Рішення міської ради від 25.03.2016р. №174  " Про затвердження  "Комплексної програми співпраці Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки"  , зі змінами     
9
 Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1634 "Про передачу у 2019 році субвенції з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету Вінницької області"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

10
 Рішення міської ради від 29.03.2019р.  №1669 "Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2019 році"                                                         

11
 Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1636 "Про передачу субвенції з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальноїгромади у 2019 році"                          

12 
Рішення міської ради від 30.03.2018р. №1105  " Про затвердження "Програми "Військово-патріотичне виховання молоді та організація підготовки громадян до призову і служби в Збройних Силах України в населених пунктах, що 

входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р.",  зі змінами                                                                                                                                                                                                                          



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

в тому числі 

на:

в тому числі 

на:

+600 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 589 000,00 +240 000,00 +1 500 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +69 800,00

+600 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 589 000,00 +240 000,00 +1 500 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +69 800,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

спеціального фонду на:

 виконання заходів 

"Комплексної програми 

співпраці Вінницької міської 

ради, Управління Державної 

казначейської служби 

України у м. Вінниці 

Вінницької області, 

розпорядників та 

одержувачів бюджетних 

коштів в сфері 

казначейського 

обслуговування бюджету 

Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади на 

2016-2020 роки" 
8

з них:   виконання заходів 

"Комплексної програми 

Вінницької міської ради,  ГУ 

ДФС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницького 

управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області, 

виконавчого комітету міської 

ради, департаментів і відділів 

міської ради по контролю за 

дотриманням зобов'язань щодо 

платежів до місцевого 

бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, 

фізичних осіб на 2014-2020 

роки"
7

з них:

  заходи, які 

виконує 

військова 

частина 3008 

Національної 

гвардії 

України 

 Департамент 

патрульної 

поліції

   заходи, які 

виконує 

Управління 

Служби 

безпеки 

України у 

Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

установа 

виконання 

покарань 

(№1)"

в тому числі на:

  заходи, які 

виконує 

Управління 

патрульної 

поліції у 

Вінницькій 

області 

Департамент

у патрульної 

поліції

  заходи, які 

виконує 

Вінницьке 

управління ГУ 

ДФС у 

Вінницькій 

області

 заходи, які 

виконує 

Регіональний 

сервісний 

центр МВС у 

Вінницькій 

області

  Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби у 

Вінницькій 

області



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

+11 626 700,00

+3 090 000,00 +3 000 000,00 +1 000 000,00 +2 000 000,00 +90 000,00 +4 145 800,00

+150 000,00

+3 090 000,00 +3 000 000,00 +1 000 000,00 +2 000 000,00 +90 000,00 +15 922 500,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

спеціального фонду на:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

 зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

КП 

"Вінницяоблво-

доканал"
 13

в тому числі на:
надання фінансової 

підтримки 

Вінницькій обласній 

організації 

Українського 

товариства глухих 

(УТОГ) на 

проведення 

капітального 

ремонту 

приміщення 

організації за 

адресою м.Вінниця, 

вул. 

Брацлавська,121 
14

13
 Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1683 "Про передачу у 2019 році субвенції з 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади обласному бюджету 

Вінницької області"  
14

 Рішення міської ради від 29.03.2019р. №1635  "Про передачу субвенції в 2019 році"         

Міський голова С. Моргунов

 виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

реконструкцію 

ІІ черги очисних 

споруд 

каналізації, 

розташованих 

за адресою м. 

Вінниця, вул. 

Сабарівське 

шосе, 4 

 реконструкцію 

з'єднувального 

водопроводу по 

вул. Замковій 

(від вул. 

Маяковського до 

вул. Замкової, 

19)



від 29.03.2019 №1629

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1500000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+3 580 000,00 

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім.Горького

по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
2016-2019 +3 560 000,00 +3 560 000,00 100,0

Будівництво автодорожнього шляхопроводу через

залізничні колії (створ вул. А. Янгеля та вул.

Ватутіна) в м. Вінниця

2017-2025 -600 000,00 

Реконструкція площі по просп. Космонавтів

(Костянтина Могилка) в м. Вінниці
2016-2019 +19 230 378,00 +10 000,00 100,0

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул.А.

Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) -

реконструкція

2016-2019 +52 270 145,00 +10 000,00 100,0

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та Ватутіна

від створу з шляхопроводом до перехресть з

вулицями Батозька та М. Шимка в м. Вінниця

2019 +600 000,00 +600 000,00 100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+11 870 335,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +25 620 335,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №25 Вінницької міської ради" по вул.Князів

Коріатовичів,147, м. Вінниця

2019 -51 809 250,00 -249 250,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №18 Вінницької міської ради" по

пров.Гладкова,7  в м. Вінниця"

2017-2019 -277 414,00 -490 251,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №23 Вінницької міської ради" по

вул.Олександра Довженка,3а  в м. Вінниця"

2017-2019 +4 405 754,00 +4 151 251,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №26 Вінницької міської ради" по

вул.Київська,144  в м. Вінниця"

2017-2020 +3 209,00 -97 222,00 44,3

 Додаток  5

до рішення міської ради

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



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №30 Вінницької міської ради" по вул. 600-

річчя,8 в м. Вінниця"

2017-2019 +3 085 459,00 +2 879 137,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега

Антонова (пров. К. Маркса),9  в м. Вінниця"

2017-2019 -75 946,00 -331 898,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №47 Вінницької міської ради" по

вул.Чорновола, 12  в м. Вінниця"

2017-2019 +271 461,00 +103 559,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №21 Вінницької міської ради",

вул.Міліційна,8, м. Вінниця

2019 -50 000,00 -50 000,00 -100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.

Міліційна, 8 в м. Вінниця

2017-2019 +18 590 362,00 +18 305 009,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №4 Вінницької міської ради" по вул.

Стельмаха, 37 в м. Вінниця

2017-2019 +7 643 600,00 +35 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №8 Вінницької міської ради" по вул.

Стуса,26 в  м. Вінниці

2019 +500 000,00 +500 000,00 100,0

Реконструкція приміщення по просп.

Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ
2015-2019 +43 140 495,00 +10 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №17 Вінницької міської ради", вул.

Чумацька,268, м. Вінниця

2017-2019 +8 646 859,00 +35 000,00 100,0

Реконструкція покрівлі та утеплення огороджуючих

конструкцій будівлі дошкільного навчального

закладу №31 по вул. Р. Скалецького,23 в м. Вінниця

2016-2019 +13 836 131,00 +35 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І

ступеня №5 Вінницької міської ради" по вул. Б.

Ступки,18 в м. Вінниця

2017-2019 +8 284 355,00 +60 000,00 100,0
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул.

Андрія  Первозванного,22 в м. Вінниця

2017-2019 +408 576,00 +100 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №13 Вінницької міської ради" по вул. М.

Шимка,1 в м. Вінниця

2019 +400 000,00 +400 000,00 100,0

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16

Вінницької міської ради" по вул. М. Кошки,30 в м.

Вінниця

2016-2019 +3 955 609,00 +40 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33

Вінницької міської ради" по вул. Порика,20 в м.

Вінниця

2016-2019 +14 768 635,00 +40 000,00 100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація) закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35

Вінницької міської ради" по вул. Миколи Ващука,10

в м. Вінниця

2016-2019 +7 746 816,00 +40 000,00 100,0

Реконструкція покрівлі будівлі закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36

Вінницької міської ради" по вул. Пирогова,191 в м.

Вінниця

2018-2019 +4 620 897,00 +35 000,00 100,0

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця - будівництво
2017-2019 +25 563 620,00 +40 000,00 100,0

Реконструкція харчоблоку школи №25 по

вул.Келецькій,89 в м. Вінниці
2018-2019 +3 868 264,00 +30 000,00 100,0

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -13 750 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

"Вінницький міський клінічний пологовий будинок

№2" по вул. Коцюбинського, 50 в м. Вінниця"

2019 -24 750 000,00 -13 750 000,00 100,0

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +80 000,00 

Реконструкція трамвайних колій по вул. Келецькій в

м. Вінниця (на перехресті вул. Келецька – вул. 600-

річчя та на перехресті вул. Келецька- просп.

Юності)

2016-2019 +10 277 504,00 +20 000,00 100,0

Реконструкція (термомодернізація ) фасаду будівлі

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
2017-2019 +4 079 225,00 +60 000,00 100,0

1200000 Департамент міського господарства +7 800 000,00 

1210000 Департамент міського господарства +7 800 000,00 
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класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 
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бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 
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на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +7 800 000,00 

Нове будівництво мережі каналізації по

вул.Затишній в м.Вінниці
2019 -720 000,00 -446 400,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації по вул. 

Затишній, 33-53 в м.Вінниці
2019 +556 045,00 +333 627,00 100,0

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків (в т.ч. проектні роботи)
2019 -194 293,00 -194 293,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

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

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

2019 +2 411 648,00 +2 411 648,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

Черняховського в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019-2020 +9 073 936,00 +331 808,00 3,7 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 60 по вул. Київській в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +988 308,00 +988 308,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 57 по вул. Стеценка в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +1 039 697,00 +1 039 697,00 100,0 

Реконструкція мережі каналізації до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 +341 312,00 +341 312,00 100,0 

Нове будівництво дитячого майданчика по вул.

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

роботи)

2019 +264 293,00 +194 293,00 100,0 

Реконструкція мережі електропостачання до ВНС по

вул.Д.Нечая,164 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)
2019 +1 200 000,00 +1 200 000,00 100,0 

Реконструкція напірної мережі каналізації від КНС

по вул.Чумацькій до вул.Чехова в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 +1 600 000,00 +1 600 000,00 100,0 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +5 526 000,00 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +5 526 000,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +5 526 000,00 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця"
2019 +5 526 000,00 +5 526 000,00 100,0

3100000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 

3110000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
+1 280 000,00 
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Придбання будівлі по вул.Черняховського,78 (82) в

м. Вінниця під ДНЗ 
2019 -4 000 000,00 -4 000 000,00 -100,0

Придбання будівлі по вул.Черняховського,82 в м. 

Вінниця під ДНЗ 
2019 +5 280 000,00 +5 280 000,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради +7 466 800,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +7 466 800,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +7 466 800,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +7 466 800,00 

в тому числі:

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади  на  2018-2022р.р."  

Капітальні видатки +818 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний 

відділ м.Вінниця 
Капітальні видатки +818 000,00 

- виконання «Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони

та мобілізаційної підготовки на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2019

роки»

Капітальні видатки +420 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний 

центр Центрального регіону
Капітальні видатки +420 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
Капітальні видатки +6 129 000,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
Капітальні видатки +60 000,00 

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

- заходи, які виконує Подільське управління 

кіберполіції Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України

Капітальні видатки +60 000,00 

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
Капітальні видатки +600 000,00 

 = Департамент патрульної поліції Капітальні видатки +1 140 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції 

у Вінницькій області Департаменту патрульної 

поліції

Капітальні видатки +1 140 000,00 

 = заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
Капітальні видатки +2 589 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
Капітальні видатки +240 000,00 

  = заходи, які виконує Регіональний сервісний центр 

МВС у Вінницькій області
Капітальні видатки +1 500 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької

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

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій області,

виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів

міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до місцевого бюджету підприємств, установ,

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

Капітальні видатки +30 000,00 

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної 

служби у Вінницькій області
Капітальні видатки +30 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС 

у Вінницькій області
Капітальні видатки +30 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької

області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в

сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020

роки"

Капітальні видатки +69 800,00 

1200000 Департамент міського господарства -32 021 391,00 

1210000 Департамент міського господарства -32 021 391,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки -32 021 391,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств

житлово-комунального господарства

Капітальні видатки -32 021 391,00 

1200000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 

1210000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки +4 525 235,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +4 525 235,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +4 500 000,00 

  - виконання програми "Розвиток самоорганізації 

мешканців багатоквартирних будинків та підтримка 

розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади  на 2014-2019 роки"

Капітальні видатки +25 235,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

Капітальні видатки +25 235,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+2 000 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+2 000 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +2 000 000,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки +170 000,00 

з них:

- проект внесення змін до детального плану території

кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Академіка

Янгеля (Фрунзе), Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних

курсантів)

Капітальні видатки +170 000,00 

0600000 Департамент освіти +7 431 767,00 

0610000 Департамент освіти +7 431 767,00 
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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 +7 373 795,00 

з них:

- на придбання обладнання для оснащення ресурсних

кімнат, відповідно до розпорядження КМУ від 12.12.2018р.

№964-р, за рахунок субвенції з місцевого бюджету за

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився

на початок бюджетного періоду 

Капітальні видатки +151 308,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету 

Капітальні видатки +6 946 277,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +276 210,00 

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів згідно з переліком, 

затвердженим МОН на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"

Капітальні видатки +7 222 487,00 

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Капітальні видатки +6 946 277,00 

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +276 210,00 

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для 

учнів початкових класів, що навчаються за 

новими методиками відповідно до Концепції 

“Нова українська школа”

Капітальні видатки +1 550 387,00 

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +1 550 387,00 

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
Капітальні видатки +4 751 420,00 

    з них:
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= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +4 751 420,00 

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових 

класів нової української школи

Капітальні видатки +920 680,00 

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +644 470,00 

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
Капітальні видатки +276 210,00 

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та

іншими навчальними закладами для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Капітальні видатки +57 972,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної

середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету 

Капітальні видатки +49 602,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +8 370,00 

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів згідно з переліком, 

затвердженим МОН на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"

Капітальні видатки +57 972,00 

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

Капітальні видатки +49 602,00 

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +8 370,00 

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для 

учнів початкових класів, що навчаються за 

новими методиками відповідно до Концепції 

“Нова українська школа”

Капітальні видатки +10 492,00 
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    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +10 492,00 

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
Капітальні видатки +19 580,00 

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +19 580,00 

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових 

класів нової української школи

Капітальні видатки +27 900,00 

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету 

за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

Капітальні видатки +19 530,00 

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
Капітальні видатки +8 370,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки -354 000,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Капітальні видатки -354 000,00 

з них:

 - інклюзивно-ресурсний центр Капітальні видатки -354 000,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти

м.Вінниці на 2013-2020 роки
Капітальні видатки -30 000,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми Капітальні видатки -30 000,00 

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на

2013-2020 роки
Капітальні видатки +30 000,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми Капітальні видатки +30 000,00 

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Капітальні видатки +354 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +354 000,00 

1000000 Департамент культури -96 000,00 

1010000 Департамент культури -96 000,00 
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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

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки -96 000,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки -96 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" Капітальні видатки -96 000,00 

3700000 Департамент фінансів +3 090 000,00 

3710000 Департамент фінансів +3 090 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки +3 090 000,00 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області для зміцнення

матеріально-технічної бази КП "Вінницяоблводоканал"
Капітальні видатки +3 000 000,00 

в тому числі:

 = на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію ІІ черги очисних 

споруд каналізації, розташованих за адресою м. 

Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 4 

Капітальні видатки +1 000 000,00 

 = на реконструкцію з'єднувального водопроводу по 

вул. Замковій (від вул. Маяковського до вул. Замкової, 

19)

Капітальні видатки +2 000 000,00 

- обласному бюджету Вінницької області на надання

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації

Українського товариства глухих (УТОГ) на проведення

капітального ремонту приміщення організації за адресою

м.Вінниця, вул. Брацлавська,121

Капітальні видатки +90 000,00 

Всього +22 702 746,00

Міський голова С.Моргунов



від 29.03.2019 №1629

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +12 026 700,00 +4 559 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +12 026 700,00 +4 559 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції у м.Вінниці на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції у м.Вінниці на

2017-2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами
-960 000,00 -960 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації 

"Мольфар"
-660 000,00 -660 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

-300 000,00 -300 000,00 

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами
+960 000,00 +960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації 

"Мольфар"
+660 000,00 +660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

+300 000,00 +300 000,00

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
+300 000,00 +300 000,00

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.04.2017р. №690, зі змінами
+100 000,00 +100 000,00

Додаток 6

до рішення міської ради   

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

в тому числі:

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

+100 000,00 +100 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+11 626 700,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+11 626 700,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00

в тому числі:

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади  на  2018-2022р.р."  

Програма "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до

призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2018-2022р.р." 

Рішення міської ради від

30.03.2018р. №1105
+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

з них:

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

- виконання «Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки»

Програма заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки»

Рішення міської ради від

27.06.2014р. №1778, зі змінами
+870 000,00 +450 000,00 +420 000,00 +420 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний 

центр Центрального регіону
+420 000,00 +420 000,00 +420 000,00

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+450 000,00 +450 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563
+9 040 700,00 +2 911 700,00 +6 129 000,00 +6 129 000,00

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+300 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Подільське управління 

кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної 

поліції України

+300 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+1 200 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

 = Департамент патрульної поліції +2 000 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+2 000 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+3 000 000,00 +411 000,00 +2 589 000,00 +2 589 000,00

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
+590 700,00 +350 700,00 +240 000,00 +240 000,00

  = заходи, які виконує Регіональний сервісний центр МВС 

у Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський прикордонний 

загін Південного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України

+450 000,00 +450 000,00

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької

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

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій області,

виконавчого комітету міської ради, департаментів і відділів

міської ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до місцевого бюджету підприємств, установ,

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

Комплексна програма Вінницької міської ради,

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому числі

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій

області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по

контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-

2020 роки"

Рішення міської ради від

31.10.2014р. №1887, зі змінами
+400 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+400 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+400 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00

- виконання заходів "Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької

області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в

сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020

роки"

Комплексна програма співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці

Вінницької області, розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів в сфері

казначейського обслуговування бюджету

Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.03.2016р №174, зі змінами
+498 000,00 +428 200,00 +69 800,00 +69 800,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1200000 Департамент міського господарства -21 221 391,00 -21 221 391,00 -24 221 391,00 

1210000 Департамент міського господарства -21 221 391,00 -21 221 391,00 -24 221 391,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-121 595 463,00 -121 595 463,00 -121 595 463,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-121 595 463,00 -121 595 463,00 -121 595 463,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+89 574 072,00 +89 574 072,00 +89 574 072,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

+89 574 072,00 +89 574 072,00 +89 574 072,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+7 800 000,00 +7 800 000,00 +7 800 000,00

1218310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього

природного середовища

Програма охорони навколишнього природного

середовища на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №435, зі змінами
+3 000 000,00 +3 000 000,00

1218313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

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

в тому числі:

- будівництво мережі каналізації на території приватного

сектору квартального комітету "Добробут" мікрорайону

"Старе місто" в м.Вінниці 

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

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти 

фонду охорони навколишнього природного середовища)
+3 000 000,00 +3 000 000,00

1200000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

1210000 Департамент житлового господарства +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-2 881 715,00 -2 881 715,00 

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+2 881 715,00 +2 881 715,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-38 827 838,00 -38 827 838,00 -38 827 838,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+43 327 838,00 +43 327 838,00 +43 327 838,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

Програма розвитку самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки

Рішення міської від 26.09.2014

№1825, зі змінами
+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00

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

житлово-комунального господарства 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-285 000,00 -285 000,00 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -285 000,00 -285 000,00 

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

житлово-комунального господарства 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+285 000,00 +285 000,00

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    +285 000,00 +285 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-38 237 950,00 -14 781 000,00 -23 456 950,00 -23 456 950,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства  Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+38 237 950,00 +14 781 000,00 +23 456 950,00 +23 456 950,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи

1413242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- організація та проведення похорону мешканців міста, які

зробили значний внесок у його розвиток

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-60 000,00 -60 000,00 

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили

значний внесок у її розвиток

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
+60 000,00 +60 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-300 041 493,00 -172 106 963,00 -127 934 530,00 -127 934 530,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

відпочинку в районі вул.Волошкової)

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

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

-997 000,00 -997 000,00 -997 000,00 

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний

ремонт зеленої зони по вул. Ватутіна) 

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.

Гладкова) 

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+302 041 493,00 +172 106 963,00 +129 934 530,00 +129 934 530,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Благоустрій зони відпочинку для

дітей на прибережному схилі озера по вул. Волошковій" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний ремонт зони

відпочинку в районі вул.Волошкової)

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

- на реалізацію проекту "Благоустрій території з

улаштуванням фонтану в зоні відпочинку на вулиці

Волошковій" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (капітальний

ремонт зони відпочинку по вул.Волошковій)

+997 000,00 +997 000,00 +997 000,00

- на реалізацію проекту "Клумба-корабель - нова окраса

Тяжилова" - переможця конкурсу проектів в рамках

"Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці" (капітальний

ремонт зеленої зони по вул. Ватутіна) 

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

- на реалізацію проекту "Упорядкування зони відпочинку

біля озера на вулиці Гладкова" - переможця конкурсу

проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.

Вінниці" (капітальний ремонт зони відпочинку по вул.

Гладкова) 

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

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій

до судово-медичного моргу

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-2 069 337,00 -2 069 337,00 

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-

2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
-360 000,00 -360 000,00 

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на

реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності

тварин гуманними методами у м. Вінниці на період 2016 -

2020 рр."  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-

2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
-3 000 000,00 -3 000 000,00 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація

безпритульних тварин (кішок) на території міста Вінниця" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами в м. Вінниця на 2016-

2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
-200 000,00 -200 000,00 

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій

до судово-медичного моргу

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
+2 069 337,00 +2 069 337,00

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
+360 000,00 +360 000,00

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на

реалізацію заходів "Програми регулювання чисельності

тварин гуманними методами на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 рр."  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
+3 000 000,00 +3 000 000,00

- на реалізацію проекту "Безкоштовна стерилізація

безпритульних тварин (кішок) на території міста Вінниця" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м. Вінниці"

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
+200 000,00 +200 000,00

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів

1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-1 504 830,00 -1 504 830,00 -1 504 830,00 

з них:

- капітальний ремонт під’їздної дороги в смт Десна

Вінницького району Вінницької області частинами (I частина

– навпроти КХП № 2, II частина-від селищної ради до

технічної дороги)

-1 504 830,00 -1 504 830,00 -1 504 830,00 

в тому числі:

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р.

-1 461 000,00 -1 461 000,00 -1 461 000,00 

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-43 830,00 -43 830,00 -43 830,00 

1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 504 830,00 +1 504 830,00 +1 504 830,00

з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- капітальний ремонт під’їздної дороги в смт Десна

Вінницького району Вінницької області частинами (I частина

– навпроти КХП № 2, II частина-від селищної ради до

технічної дороги)

+1 504 830,00 +1 504 830,00 +1 504 830,00

в тому числі:

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р.

+1 461 000,00 +1 461 000,00 +1 461 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+43 830,00 +43 830,00 +43 830,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-34 713 993,00 -34 713 993,00 -34 713 993,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-8 425 000,00 -8 425 000,00 -8 425 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -11 496 624,00 -11 496 624,00 -11 496 624,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -2 210 682,00 -2 210 682,00 -2 210 682,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
-12 581 687,00 -12 581 687,00 -12 581 687,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+34 713 993,00 +34 713 993,00 +34 713 993,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
+8 425 000,00 +8 425 000,00 +8 425 000,00

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        +11 496 624,00 +11 496 624,00 +11 496 624,00

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +2 210 682,00 +2 210 682,00 +2 210 682,00

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств"
+12 581 687,00 +12 581 687,00 +12 581 687,00

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об'єктах м.Вінниці на

період 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1118, зі змінами
-3 392 745,00 -3 392 745,00 

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об'єктах Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

період 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1118, зі змінами
+3 392 745,00 +3 392 745,00

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-77 042 822,00 -77 042 822,00 

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-77 042 822,00 -77 042 822,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -76 875 281,00 -76 875 281,00 

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вишенькаміськтеплоенерго"
-167 541,00 -167 541,00 

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
+77 042 822,00 +77 042 822,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+77 042 822,00 +77 042 822,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +76 875 281,00 +76 875 281,00

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вишенькаміськтеплоенерго"
+167 541,00 +167 541,00

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-11 628 886,00 -11 628 886,00 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+11 628 886,00 +11 628 886,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +5 526 000,00 +5 526 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-18 000 000,00 -18 000 000,00 -18 000 000,00 

- 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
+18 000 000,00 +18 000 000,00 +18 000 000,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-5 075 000,00 -5 075 000,00 -5 075 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+5 075 000,00 +5 075 000,00 +5 075 000,00

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вишенькаміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-90 000,00 -90 000,00 -90 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вишенькаміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

з них:

- проект внесення змін до детального плану території

кварталу обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля

(Фрунзе), Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних

курсантів)

+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +142 494,00 +142 494,00

0810000 Департамент соціальної політики +142 494,00 +142 494,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +142 494,00 +142 494,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+142 494,00 +142 494,00

в тому числі:

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень

жителям Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних

зручностей за місцем проживання

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+142 494,00 +142 494,00

3100000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

3110000 Департамент комунального майна +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

3117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

0600000 Департамент освіти +10 435 092,00 +3 003 325,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00

0610000 Департамент освіти +10 435 092,00 +3 003 325,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-377 363 704,00 -334 738 367,00 -42 625 337,00 -7 810 552,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+377 363 704,00 +334 738 367,00 +42 625 337,00 +7 810 552,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-574 173 649,00 -569 767 375,00 -4 406 274,00 -1 308 864,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -435 134 815,00 -435 134 815,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

-1 469 000,00 -1 424 000,00 -45 000,00 -45 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -137 569 834,00 -133 208 560,00 -4 361 274,00 -1 263 864,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з 

благоустрою території закладу)

-572 000,00 -91 000,00 -481 000,00 -481 000,00 

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального 

закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Вінницької міської ради"

-183 255,00 -183 255,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+584 198 427,00 +572 418 358,00 +11 780 069,00 +8 682 659,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +435 134 815,00 +435 134 815,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+1 469 000,00 +1 424 000,00 +45 000,00 +45 000,00

- на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат,

відповідно до розпорядження КМУ від 12.12.2018р. №964-р,

за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду 

+151 308,00 +151 308,00 +151 308,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету 

+6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - за рахунок доходів бюджету +140 497 027,00 +135 859 543,00 +4 637 484,00 +1 540 074,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = на реалізацію проекту "Створення парку-музею 

Подільського каменю на території КЗ "ЗШ І-ІІІ ст. 

№19 ВМР" - переможця конкурсу проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці" (роботи з 

благоустрою території закладу)

+572 000,00 +91 000,00 +481 000,00 +481 000,00

 = на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального 

закладу"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №32 

Вінницької міської ради"

+183 255,00 +183 255,00

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів згідно з переліком, 

затвердженим МОН на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"

+9 923 270,00 +2 700 783,00 +7 222 487,00 +7 222 487,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +2 976 993,00 +2 700 783,00 +276 210,00 +276 210,00

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+2 214 840,00 +664 453,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+664 453,00 +664 453,00

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+6 787 750,00 +2 036 330,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+2 036 330,00 +2 036 330,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових 

класів нової української школи

+920 680,00 +920 680,00 +920 680,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+644 470,00 +644 470,00 +644 470,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+276 210,00 +276 210,00 +276 210,00

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-16 570 270,00 -16 570 270,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -12 046 450,00 -12 046 450,00 

 - за рахунок доходів бюджету -4 523 820,00 -4 523 820,00 

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+16 690 930,00 +16 632 958,00 +57 972,00 +57 972,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +12 046 450,00 +12 046 450,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти

"Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету 

+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 594 878,00 +4 586 508,00 +8 370,00 +8 370,00

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного 

обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів згідно з переліком, 

затвердженим МОН на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа"

+70 860,00 +12 888,00 +57 972,00 +57 972,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +21 258,00 +12 888,00 +8 370,00 +8 370,00

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+14 990,00 +4 498,00 +10 492,00 +10 492,00

    з них:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+10 492,00 +10 492,00 +10 492,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+4 498,00 +4 498,00

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+27 970,00 +8 390,00 +19 580,00 +19 580,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+19 580,00 +19 580,00 +19 580,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+8 390,00 +8 390,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових 

класів нової української школи

+27 900,00 +27 900,00 +27 900,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+19 530,00 +19 530,00 +19 530,00

 = співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+8 370,00 +8 370,00 +8 370,00

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-29 916 045,00 -25 518 200,00 -4 397 845,00 -76 000,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+29 916 045,00 +25 518 200,00 +4 397 845,00 +76 000,00

0611110 1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та

іншими закладами освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-157 705 575,00 -148 365 500,00 -9 340 075,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -17 632 535,00 -17 632 535,00 

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

-40 254 956,00 -40 254 956,00 

 - за рахунок доходів бюджету -99 818 084,00 -90 478 009,00 -9 340 075,00 

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
+157 705 575,00 +148 365 500,00 +9 340 075,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +17 632 535,00 +17 632 535,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами 

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

+40 254 956,00 +40 254 956,00

 - за рахунок доходів бюджету +99 818 084,00 +90 478 009,00 +9 340 075,00

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-3 740 260,00 -3 740 260,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+3 740 260,00 +3 740 260,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-23 001 275,00 -22 314 255,00 -687 020,00 -448 760,00 

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -20 510 730,00 -19 853 710,00 -657 020,00 -418 760,00 

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-355 420,00 -355 420,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -15 119 370,00 -14 816 350,00 -303 020,00 -64 760,00 

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
-230 835,00 -230 835,00 

 - інклюзивно-ресурсний центр -4 805 105,00 -4 451 105,00 -354 000,00 -354 000,00 

з них:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції

-1 170 850,00 -1 170 850,00 

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

-1 170 850,00 -1 170 850,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -2 490 545,00 -2 460 545,00 -30 000,00 -30 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-

2020 роки

-600 000,00 -600 000,00 

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти 

м.Вінниці на 2013-2020 роки
-1 890 545,00 -1 860 545,00 -30 000,00 -30 000,00 

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

-300 000,00 -300 000,00 

 = виконання інших заходів Програми -1 330 905,00 -1 300 905,00 -30 000,00 -30 000,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

-61 640,00 -61 640,00 

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Освітній простір"
-198 000,00 -198 000,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +18 196 170,00 +17 863 150,00 +333 020,00 +94 760,00

0611150 1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+15 705 625,00 +15 402 605,00 +303 020,00 +64 760,00

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
+355 420,00 +355 420,00

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +15 119 370,00 +14 816 350,00 +303 020,00 +64 760,00

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
+230 835,00 +230 835,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+2 490 545,00 +2 460 545,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+600 000,00 +600 000,00

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2020 роки
+1 890 545,00 +1 860 545,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

+300 000,00 +300 000,00

 = виконання інших заходів Програми +1 330 905,00 +1 300 905,00 +30 000,00 +30 000,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

+61 640,00 +61 640,00

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Освітній простір"
+198 000,00 +198 000,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+5 094 759,00 +4 740 759,00 +354 000,00 +354 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів

освітньої субвенції

+1 170 850,00 +1 170 850,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

+1 170 850,00 +1 170 850,00

- за рахунок субвенції з районного бюджету для надання

послуг КУ «Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької

міської ради» дітям з особливими освітніми потребами, що

проживають на території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 634 255,00 +3 280 255,00 +354 000,00 +354 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +564 700,00 +564 700,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +564 700,00 +564 700,00

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
+164 700,00 +164 700,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0712146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань
+164 700,00 +164 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

+164 700,00 +164 700,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00

Програма "Профілактика та лікування

артеріальної гіпертензії на 2015-2019 роки" 

Рішення міської ради від

29.05.2015р. №2148, зі змінами
+400 000,00 +400 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

 - забезпечення хворих з артеріальною 

гіпертензією, які отримують субсидії, необхідними 

антигіпертензивними ліками вітчизняного 

виробництва за пільговими 50-відсотковими 

рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної 

гіпертензії на 2015-2019 роки"

+400 000,00 +400 000,00

1000000 Департамент культури +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1010000 Департамент культури +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +100 000,00 +100 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +100 000,00 +100 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Програма розвитку фізичної культури та

спорту в м.Вінниці на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950
+100 000,00 +100 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+100 000,00 +100 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00

1510000 Департамент капітального будівництва +15 530 335,00 +15 530 335,00 +15 530 335,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+3 580 000,00 +3 580 000,00 +3 580 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 
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класифікації 

видатків та 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+11 870 335,00 +11 870 335,00 +11 870 335,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +25 620 335,00 +25 620 335,00 +25 620 335,00

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -13 750 000,00 -13 750 000,00 -13 750 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

3700000 Департамент фінансів +1 519 076,00 -1 570 924,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00

3710000 Департамент фінансів +1 519 076,00 -1 570 924,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00

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.
-2 776 724,00 -2 776 724,00 

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

-2 776 724,00 -2 776 724,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +4 295 800,00 +1 205 800,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

будівництва та обслуговування інших будівель громадської

забудови за адресою м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 24

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+8 800,00 +8 800,00

- обласному бюджету Вінницької області для зміцнення

матеріально-технічної бази КП "Вінницяоблводоканал"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

 = на виготовлення проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію ІІ черги очисних споруд 

каналізації, розташованих за адресою м.Вінниця, вул. 

Сабарівське шосе, 4 

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

 = на реконструкцію з'єднувального водопроводу по вул. 

Замковій (від вул. Маяковського до вул. Замкової, 19)
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

супроводу нирковозамісної терапії методом програмного

гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади,

хворих на хронічну ниркову недостатність

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 047 000,00 +1 047 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- обласному бюджету Вінницької області на надання

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації

Українського товариства глухих (УТОГ) на проведення

капітального ремонту приміщення організації за адресою

м.Вінниця, вул. Брацлавська,121

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення

дітей Вінницького району, що проживають у населених

пунктах навколо полігону побутових відходів, який

знаходиться на землях Стадницької сільської ради

Програма поводження з побутовими відходами

на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на період 2013-2020рр.

Рішенням міської ради від

26.12.2012р. №1092 (зі змінами).
+150 000,00 +150 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму

2616030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350
-1 830 157,00 -1 725 241,00 -104 916,00 -104 916,00 

2616030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 830 157,00 +1 725 241,00 +104 916,00 +104 916,00

ВСЬОГО +32 598 241,00 +6 895 495,00 +25 702 746,00 +22 702 746,00

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



до рішення міської ради   

від 29.03.2019 №1629

(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 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1000 1000 Освіта +3 003 325,00 +3 003 325,00 +100 000,00 +6 668,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +7 431 767,00 +10 435 092,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+151 308,00 +151 308,00 +151 308,00 +151 308,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету 

+6 995 879,00 +6 995 879,00 +6 995 879,00 +6 995 879,00

- за рахунок субвенції з районного бюджету для надання послуг

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької міської ради"

дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на

території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00 +100 000,00 +289 654,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 713 671,00 +2 713 671,00 +6 668,00 +284 580,00 +284 580,00 +284 580,00 +2 998 251,00

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+2 650 983,00 +2 650 983,00 +7 373 795,00 +7 373 795,00 +7 373 795,00 +10 024 778,00

з них:

- на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат,

відповідно до розпорядження КМУ від 12.12.2018р. №964-р, за

рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 

+151 308,00 +151 308,00 +151 308,00 +151 308,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 650 983,00 +2 650 983,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +2 927 193,00

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових 

класів згідно з переліком, затвердженим МОН на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

+2 700 783,00 +2 700 783,00 +7 222 487,00 +7 222 487,00 +7 222 487,00 +9 923 270,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету +6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00 +6 946 277,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +2 700 783,00 +2 700 783,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +2 976 993,00

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Додаток 7

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+664 453,00 +664 453,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +2 214 840,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00 +1 550 387,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +664 453,00 +664 453,00 +664 453,00

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+2 036 330,00 +2 036 330,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +6 787 750,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 
+4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00 +4 751 420,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +2 036 330,00 +2 036 330,00 +2 036 330,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів 

нової української школи

+920 680,00 +920 680,00 +920 680,00 +920 680,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

+644 470,00 +644 470,00 +644 470,00 +644 470,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00 +276 210,00

1070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+62 688,00 +62 688,00 +57 972,00 +57 972,00 +57 972,00 +120 660,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова

українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00 +49 602,00

 - за рахунок доходів бюджету +62 688,00 +62 688,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +71 058,00

в тому числі:

 = на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних 

інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, 

відповідного мультимедійного контенту для початкових 

класів згідно з переліком, затвердженим МОН на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська школа"

+12 888,00 +12 888,00 +57 972,00 +57 972,00 +57 972,00 +70 860,00

    з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету
+49 602,00 +49 602,00 +49 602,00 +49 602,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +12 888,00 +12 888,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +21 258,00

в тому числі:

 - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів 

початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції “Нова 

українська школа”

+4 498,00 +4 498,00 +10 492,00 +10 492,00 +10 492,00 +14 990,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

+10 492,00 +10 492,00 +10 492,00 +10 492,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +4 498,00 +4 498,00 +4 498,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - на закупівлю сучасних меблів для початкових 

класів нової української школи
+8 390,00 +8 390,00 +19 580,00 +19 580,00 +19 580,00 +27 970,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

+19 580,00 +19 580,00 +19 580,00 +19 580,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +8 390,00 +8 390,00 +8 390,00

 - на закупівлю музичних інструментів, 

комп’ютерного обладнання, відповідного 

мультимедійного контенту для початкових класів 

нової української школи

+27 900,00 +27 900,00 +27 900,00 +27 900,00

    з них:

= за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

+19 530,00 +19 530,00 +19 530,00 +19 530,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00 +8 370,00

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+6 668,00

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

в тому числі:

 - інклюзивно-ресурсний центр -4 451 105,00 -4 451 105,00 -2 994 970,00 -162 525,00 -354 000,00 -354 000,00 -354 000,00 -4 805 105,00 

з них:

 = за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції

-1 170 850,00 -1 170 850,00 -959 830,00 -1 170 850,00 

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

-1 170 850,00 -1 170 850,00 -959 830,00 -1 170 850,00 

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки
-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на 

2013-2020 роки
-1 860 545,00 -1 860 545,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -1 890 545,00 

з них:

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

 = виконання інших заходів Програми -1 300 905,00 -1 300 905,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -1 330 905,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

-61 640,00 -61 640,00 -61 640,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір"
-198 000,00 -198 000,00 -198 000,00 

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки
+1 860 545,00 +1 860 545,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +1 890 545,00

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 

організації "Благодійний заклад - Центр естетичного 

виховання дітей"  

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

 = виконання інших заходів Програми +1 300 905,00 +1 300 905,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +1 330 905,00

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

+61 640,00 +61 640,00 +61 640,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір"
+198 000,00 +198 000,00 +198 000,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +4 740 759,00 +4 740 759,00 +3 094 970,00 +162 525,00 +354 000,00 +354 000,00 +354 000,00 +5 094 759,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+1 170 850,00 +1 170 850,00 +959 830,00 +1 170 850,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у новостворених інклюзивно-ресурсних 

центрах

+1 170 850,00 +1 170 850,00 +959 830,00 +1 170 850,00

- за рахунок субвенції з районного бюджету для надання послуг

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр №1 Вінницької міської ради"

дітям з особливими освітніми потребами, що проживають на

території Вінницького району

+289 654,00 +289 654,00 +100 000,00 +289 654,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 280 255,00 +3 280 255,00 +2 035 140,00 +162 525,00 +354 000,00 +354 000,00 +354 000,00 +3 634 255,00

2000 2000 Охорона здоров’я +564 700,00 +564 700,00 +564 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

 - за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

2146 2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань
+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+164 700,00 +164 700,00 +164 700,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

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

     в тому числі:
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 - забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, 

які отримують субсидії, необхідними 

антигіпертензивними ліками вітчизняного 

виробництва за пільговими 50-відсотковими 

рецептами на виконання заходів програми 

"Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії 

на 2015-2019 роки"

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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +640 072,00 +640 072,00 +640 072,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

 - за рахунок доходів бюджету +142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного

бюджету

+497 578,00 +497 578,00 +497 578,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

3242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+142 494,00 +142 494,00 +142 494,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації

та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції у

м.Вінниці на 2017-2020 роки

-960 000,00 -960 000,00 -960 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -660 000,00 -660 000,00 -660 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації

та працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

+960 000,00 +960 000,00 +960 000,00

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" +660 000,00 +660 000,00 +660 000,00

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

- організація та проведення похорону мешканців міста, які

зробили значний внесок у його розвиток
-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили значний

внесок у її розвиток

+60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

- надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади з низьким

рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем

проживання

+142 494,00 +142 494,00 +142 494,00
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4000 4000 Культура i мистецтво +96 000,00 +96 000,00 +5 710,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +960,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+4 750,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +96 000,00 +96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 -96 000,00 

5000 5000 Фiзична культура i спорт +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -25 496 156,00 -25 496 156,00 -25 496 156,00 -25 496 156,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00 +4 525 235,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2019 роки"

+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00 +25 235,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади        

+25 235,00 +25 235,00 +25 235,00 +25 235,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 -32 021 391,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами у м. Вінниці на період 2016 - 2020 рр."  

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

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2016 - 2020 рр."  

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

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +30 306 335,00 +30 306 335,00 +30 306 335,00 +30 306 335,00

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +30 306 335,00 +30 306 335,00 +30 306 335,00 +30 306 335,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання
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7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +11 380 000,00 +11 380 000,00 +11 380 000,00 +11 380 000,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +11 870 335,00 +11 870 335,00 +11 870 335,00 +11 870 335,00

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +25 620 335,00 +25 620 335,00 +25 620 335,00 +25 620 335,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -13 750 000,00 -13 750 000,00 -13 750 000,00 -13 750 000,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +5 606 000,00 +5 606 000,00 +5 606 000,00 +5 606 000,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

з них:

- проект внесення змін до детального плану території кварталу

обмеженого вулицями Некрасова, Академіка Янгеля (Фрунзе),

Батозька (Кірова), Героїв Крут (Червоних курсантів)

+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00 +1 280 000,00

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

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

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

7610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

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

8300 8300 Охорона навколишнього природного середовища +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

8310 8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

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

8313 8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

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

в тому числі:

- будівництво мережі каналізації на території приватного сектору

квартального комітету "Добробут" мікрорайону "Старе місто" в

м.Вінниці 

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

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти фонду 

охорони навколишнього природного середовища)
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00
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8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -2 776 724,00 -2 776 724,00 -2 776 724,00 

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

-2 776 724,00 -2 776 724,00 -2 776 724,00 

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+1 205 800,00 +1 205 800,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +4 295 800,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 205 800,00 +1 205 800,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +3 090 000,00 +4 295 800,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва

та обслуговування інших будівель громадської забудови за

адресою м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 24

+8 800,00 +8 800,00 +8 800,00

- обласному бюджету Вінницької області для зміцнення

матеріально-технічної бази КП "Вінницяоблводоканал"
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

 = на виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію ІІ черги очисних споруд каналізації, 

розташованих за адресою м. Вінниця, вул. Сабарівське шосе, 4 

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

 = на реконструкцію з'єднувального водопроводу по вул. 

Замковій (від вул. Маяковського до вул. Замкової, 19)
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

супроводу нирковозамісної терапії методом програмного

гемодіалізу жителів населених пунктів, що входять до складу

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, хворих на

хронічну ниркову недостатність

+1 047 000,00 +1 047 000,00 +1 047 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського

товариства глухих (УТОГ) на проведення капітального ремонту

приміщення організації за адресою м.Вінниця, вул.

Брацлавська,121

+90 000,00 +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення дітей

Вінницького району, що проживають у населених пунктах навколо

полігону побутових відходів, який знаходиться на землях

Стадницької сільської ради

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+4 159 900,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+4 159 900,00 +4 159 900,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00

в тому числі:

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в

Збройних Силах України в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2018-

2022р.р."  

+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

з них:
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 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+818 000,00 +818 000,00 +818 000,00 +818 000,00

- виконання «Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки»

+450 000,00 +450 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +870 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Військово-медичний клінічний центр 

Центрального регіону
+420 000,00 +420 000,00 +420 000,00 +420 000,00

 = заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний відділ 

м.Вінниця 
+450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+2 911 700,00 +2 911 700,00 +6 129 000,00 +6 129 000,00 +6 129 000,00 +9 040 700,00

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
+240 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +300 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Подільське управління кіберполіції 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України
+240 000,00 +240 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +60 000,00 +300 000,00

 = заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 200 000,00

 = Департамент патрульної поліції +860 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+860 000,00 +860 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+411 000,00 +411 000,00 +2 589 000,00 +2 589 000,00 +2 589 000,00 +3 000 000,00

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
+350 700,00 +350 700,00 +240 000,00 +240 000,00 +240 000,00 +590 700,00

  = заходи, які виконує Регіональний сервісний центр МВС у 

Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський прикордонний загін 

Південного регіонального управління Державної прикордонної 

служби України

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

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

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

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету

міської ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету

підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020

роки"

+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+370 000,00 +370 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +400 000,00
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- виконання заходів "Комплексної програми співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної казначейської служби

України у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів в сфері казначейського

обслуговування бюджету Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2016-2020 роки"

+428 200,00 +428 200,00 +69 800,00 +69 800,00 +69 800,00 +498 000,00

ВСЬОГО +7 493 073,00 +7 493 073,00 +100 000,00 +12 378,00 +25 702 746,00 +22 702 746,00 +25 702 746,00 +33 195 819,00

Міський голова  С.Моргунов     



до  рішення міської ради

від 29.03.2019 №1629

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+4 159 900,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+4 159 900,00 +4 159 900,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+7 466 800,00 +7 466 800,00 

в тому числі:

- виконання Програми "Військово-патріотичне

виховання молоді та організація підготовки громадян

до призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р."  

+818 000,00 +818 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+818 000,00 +818 000,00 

з них:

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м.Вінниця 
+818 000,00 +818 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+818 000,00 +818 000,00 

- виконання «Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2014-2019 роки»

+450 000,00 +420 000,00 +870 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+450 000,00 +450 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+420 000,00 +420 000,00 

з них:

= заходи, які виконує Військово-медичний клінічний

центр Центрального регіону
+420 000,00 +420 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+420 000,00 +420 000,00 

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м.Вінниця 
+450 000,00 +450 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+450 000,00 +450 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми

на 2019-2021 роки"
+2 911 700,00 +6 129 000,00 +9 040 700,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+2 911 700,00 +2 911 700,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+6 129 000,00 +6 129 000,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
+240 000,00 +60 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+240 000,00 +240 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+60 000,00 +60 000,00 

в тому числі:

- заходи, які виконує Подільське управління 

кіберполіції Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України

+240 000,00 +60 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+240 000,00 +240 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+60 000,00 +60 000,00 

 Додаток 8

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

громади за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті 

станом на 01.01.2019р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

= заходи, які виконує військова частина 3008

Національної гвардії України 
+600 000,00 +600 000,00 +1 200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+600 000,00 +600 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+600 000,00 +600 000,00 

 = Департамент патрульної поліції +860 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+860 000,00 +860 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 140 000,00 +1 140 000,00 

в тому числі:

- заходи, які виконує Управління патрульної поліції у

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+860 000,00 +1 140 000,00 +2 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+860 000,00 +860 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 140 000,00 +1 140 000,00 

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки

України у Вінницькій області
+411 000,00 +2 589 000,00 +3 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+411 000,00 +411 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+2 589 000,00 +2 589 000,00 

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

установа виконання покарань (№1)"
+350 700,00 +240 000,00 +590 700,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 700,00 +350 700,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+240 000,00 +240 000,00 

= заходи, які виконує Регіональний сервісний центр

МВС у Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

= заходи, які виконує Могилів-Подільський

прикордонний загін Південного регіонального

управління Державної прикордонної служби України

+450 000,00 +450 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+450 000,00 +450 000,00 

- виконання заходів "Комплексної програми

Вінницької міської ради, ГУ ДФС у Вінницькій

області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по

контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів

до місцевого бюджету підприємств, установ,

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

+370 000,00 +30 000,00 +400 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+370 000,00 +370 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+30 000,00 +30 000,00 

з них:

= Головне управління Державної фіскальної служби у

Вінницькій області
+370 000,00 +30 000,00 +400 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+370 000,00 +370 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+30 000,00 +30 000,00 

в тому числі:

- заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у

Вінницькій області
+370 000,00 +30 000,00 +400 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+370 000,00 +370 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+30 000,00 +30 000,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- виконання заходів "Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької

області, розпорядників та одержувачів бюджетних

коштів в сфері казначейського обслуговування

бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2016-2020 роки"

+428 200,00 +69 800,00 +498 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+428 200,00 +428 200,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+69 800,00 +69 800,00 

ВСЬОГО +4 159 900,00 +7 466 800,00 +11 626 700,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 29.03.2019 №1629

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

6 763 650,00 13 413 388,00 20 177 038,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
6 763 650,00 6 763 650,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
13 413 388,00 13 413 388,00

в тому числі:

- виконання Програми "Військово-патріотичне

виховання молоді та організація підготовки громадян

до призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на  2018-2022р.р."  

818 000,00 818 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
818 000,00 818 000,00

з них:

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м.Вінниця 
818 000,00 818 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
818 000,00 818 000,00

- виконання «Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2014-2019 роки»

450 000,00 420 000,00 870 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
450 000,00 450 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
420 000,00 420 000,00

з них:

= заходи, які виконує Військово-медичний клінічний

центр Центрального регіону
420 000,00 420 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
420 000,00 420 000,00

= заходи, які виконує Квартирно-експлуатаційний

відділ м.Вінниця 
450 000,00 450 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
450 000,00 450 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми

на 2019-2021 роки"
5 115 450,00 12 075 588,00 17 191 038,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
5 115 450,00 5 115 450,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
12 075 588,00 12 075 588,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
1 503 750,00 1 503 750,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 503 750,00 1 503 750,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницький відділ поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Вінницькій області

1 503 750,00 1 503 750,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 503 750,00 1 503 750,00

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
4 805 588,00 4 805 588,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
4 805 588,00 4 805 588,00

в тому числі:

 Додаток 9

Перелік додаткових видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 

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

01.01.2019р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

  - заходи, які виконує Управління захисту 

економіки у Вінницькій області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України

4 805 588,00 4 805 588,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
4 805 588,00 4 805 588,00

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
240 000,00 60 000,00 240 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
240 000,00 240 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
60 000,00 60 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Подільське управління 

кіберполіції Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України

240 000,00 60 000,00 300 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
240 000,00 240 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
60 000,00 60 000,00

 = Прокуратура Вінницької області 30 000,00 1 011 000,00 1 041 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
30 000,00 30 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 011 000,00 1 011 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева 

прокуратура
30 000,00 1 011 000,00 1 041 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
30 000,00 30 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 011 000,00 1 011 000,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
670 000,00 130 000,00 800 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
670 000,00 670 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
130 000,00 130 000,00

= заходи, які виконує військова частина 3008

Національної гвардії України 
600 000,00 600 000,00 1 200 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
600 000,00 600 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
600 000,00 600 000,00

 = Департамент патрульної поліції 860 000,00 1 140 000,00 2 000 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
860 000,00 860 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 140 000,00 1 140 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Управління патрульної поліції у

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
860 000,00 1 140 000,00 2 000 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
860 000,00 860 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 140 000,00 1 140 000,00

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки

України у Вінницькій області
411 000,00 2 589 000,00 3 000 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
411 000,00 411 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
2 589 000,00 2 589 000,00

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

установа виконання покарань (№1)"
350 700,00 240 000,00 590 700,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
350 700,00 350 700,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
240 000,00 240 000,00

= заходи, які виконує Регіональний сервісний центр

МВС у Вінницькій області
1 500 000,00 1 500 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 500 000,00 1 500 000,00



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

= заходи, які виконує Могилів-Подільський

прикордонний загін Південного регіонального

управління Державної прикордонної служби України

450 000,00 450 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
450 000,00 450 000,00

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
400 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
400 000,00 400 000,00

з них:

 = Територіальне управління Державної судової 

адміністрації України в Вінницькій області
400 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
400 000,00 400 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує  Вінницький міський суд 

Вінницької області
400 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
400 000,00 400 000,00

- виконання заходів "Комплексної програми

Вінницької міської ради, ГУ ДФС у Вінницькій

області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по

контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів

до місцевого бюджету підприємств, установ,

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

370 000,00 30 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
370 000,00 370 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
30 000,00 30 000,00

з них:

= Головне управління Державної фіскальної служби у

Вінницькій області
370 000,00 30 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
370 000,00 370 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
30 000,00 30 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у

Вінницькій області
370 000,00 30 000,00 400 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
370 000,00 370 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
30 000,00 30 000,00

- виконання заходів "Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької

області, розпорядників та одержувачів бюджетних

коштів в сфері казначейського обслуговування

бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2016-2020 роки"

428 200,00 69 800,00 498 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
428 200,00 428 200,00

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
69 800,00 69 800,00

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів 1 461 000,00 1 461 000,00

1417363

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

1 461 000,00 1 461 000,00

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 1 461 000,00 1 461 000,00

з них:

- капітальний ремонт під’їздної дороги в смт Десна

Вінницького району Вінницької області частинами (I

частина – навпроти КХП № 2, II частина-від селищної

ради до технічної дороги)

1 461 000,00 1 461 000,00



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

в тому числі:

3132

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого 

бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

1 461 000,00 1 461 000,00

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
1 886 722,00 1 886 722,00

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
1 886 722,00 1 886 722,00

з них:

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій

1 886 722,00 1 886 722,00

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
1 886 722,00 1 886 722,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста 1 886 722,00 1 886 722,00

з них:

3210

 - за рахунок залишку субвенції з  

державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

1 886 722,00 1 886 722,00

в тому числі:

 - придбання обладнання для відділення 

екстреної та невідкладної медичної 

допомоги міської клінічної лікарні  

швидкої медичної допомоги м. Вінниця 

958 752,00 958 752,00

 - придбання обладнання та автомобіля 

для молочної кухні для КНП "Вінницька 

міська клінічна лікарня "Центр матері та 

дитини", за адресою вул. Маяковського, 

138, м.Вінниця

927 970,00 927 970,00

ВСЬОГО 6 763 650,00 16 761 110,00 23 524 760,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


