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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 27.06.2019 №1812 

           м. Вінниця                                                             42 сесія 7 скликання  

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468 

 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019р. №39-

р, від 24.04.2019р. №280-р, від 05.06.2019р. №365-р, розпорядження голови 

Вінницької ОДА від 13.06.2019р. №449 та від 20.06.2019р. №459, рішення 

Вінницької міської ради від 31.05.2019р. №1774, розглянувши звернення 

виконавчого комітету, департаментів міського господарства, житлового 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

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

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

маркетингу 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 . Зменшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 164 367 477,0 гривень, в тому 

числі за рахунок трансфертів з державного бюджету – збільшити 

на 23 446 800,0 гривень, за рахунок трансфертів з обласного бюджету – 

зменшити на 194 117 277,0 гривень, з них за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету – зменшити на 194 461 210,0  гривень, за рахунок 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету відповідно до 

статті 78 Бюджетного кодексу України – збільшити на 6 303 000,0 гривень. 
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1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 91 051,09 гривні, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету –на 91 051,09 гривні. 

 

1.3 . Перерозподілити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

1.4 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 158 023 836,0 гривень, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на 

6 303 000,0 гривень згідно з додатком  9 до даного рішення. 
      
1.5 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 172 672,59 гривні. 

 

1.6 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

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

5-10 рішення відповідно до додатків 1-9  даного рішення.  

 

1.8 . 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 847 929 844,5 гривні, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 847 929 844,5 гривні, згідно 

з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 136 155 155,24   гривні, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 110 039 374,5 гривні, 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 110 039 374,5 гривні згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі, 1 026 115 780,74 гривні джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 847 929 844,5 гривні, 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  80 985 936,24 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення». 
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1.9 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2019р., в сумі 6 425 262,5 гривні на додаткові видатки 

бюджету, в тому числі: 

- в сумі 2 677 779,0 гривень - на додаткові видатки загального фонду 

бюджету; 

- в сумі 3 747 483,5 гривні - на додаткові видатки спеціального фонду 

бюджету, а саме на капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із 

загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі в 

сумі 1 077 292,5 гривні – за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету  

згідно з 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 3 819 164 080,83 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.11 . В четвертому абзаці пункту 16 цифри «6 686 640,0» замінити цифрами 

«11 699 640,0». 

 

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 253 542 901,0 гривня, в тому числі фонд оплати 

праці 173 861 914,0 гривень та спеціального фонду в сумі 32 683 218,0 гривень, 

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

 

1.13 . Абзац третій пункту 19 тексту рішення викласти в новій редакції: 

« - КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» в сумі 405 517,0 

гривень». 

 

1.14 . Абзаци другий, третій та четвертий пункту 20 тексту рішення викласти 

в новій редакції: 

 «- КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 8 245 000,0 гривень, 

 - КУП «Ековін» в сумі 6 674 824,0 гривні; 

 - МКП «Вінницязеленбуд» в сумі 283 344,0 гривні». 

 

1.15 . Абзаци другий та четвертий пункту 21 тексту рішення викласти в новій 

редакції: 

 «- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 47 500 000,0 гривень»; 

 «- КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 27 898 864,0 гривні». 

 

2. Доповнити рішення додатком 11 «Перелік додаткових видатків бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за рахунок 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету» згідно з 

додатком 9 до даного рішення. 
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3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Департамент фінансів 

Шевчук Наталія Борисівна 

Заступник начальника 

бюджетного відділу 

 

 

 

 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження +118 100,00 +118 100,00

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

вартості
+4 218 100,00 +4 218 100,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб +4 218 100,00 +4 218 100,00

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
+4 218 100,00 +4 218 100,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів +9 440,00 +9 440,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів +9 440,00 +9 440,00

13010200

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

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 

рубок головного користування)

+9 440,00 +9 440,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -4 679 440,00 -4 679 440,00 

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) -890 000,00 -890 000,00 

14021900 Пальне -890 000,00 -890 000,00 

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 
-560 000,00 -560 000,00 

14031900 Пальне -560 000,00 -560 000,00 

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
-3 229 440,00 -3 229 440,00 

18000000 Місцеві податки +570 000,00 +570 000,00

в тому числі:

18010000 Податок на майно +70 000,00 +70 000,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +70 000,00 +70 000,00

18030000 Туристичний збір +500 000,00 +500 000,00

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +200 000,00 +200 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами +300 000,00 +300 000,00

20000000 Неподаткові надходження +6 184 900,00 +6 184 900,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +5 584 900,00 +5 584 900,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +5 084 900,00 +5 084 900,00

21080000 Інші надходження +500 000,00 +500 000,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту +500 000,00 +500 000,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +600 000,00 +600 000,00

24060000 Інші  надходження  +600 000,00 +600 000,00

24062200

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

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

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;

відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за

неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

+600 000,00 +600 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +6 303 000,00 +6 303 000,00

40000000 Офіційні трансферти -170 579 425,91 -170 670 477,00 +91 051,09 +91 051,09

41000000 Від органів державного управління -170 579 425,91 -170 670 477,00 +91 051,09 +91 051,09

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +23 446 800,00 +23 446 800,00

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних громад
+617 800,00 +617 800,00

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій 
+22 829 000,00 +22 829 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -194 026 225,91 -194 117 277,00 +91 051,09 +91 051,09

з них:

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 27.06.2019 №1812

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на

оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових

територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими

відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за

встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової

енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що

надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

-197 774 218,00 -197 774 218,00 

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за

рахунок коштів освітньої субвенції
+3 164 500,00 +3 164 500,00

з них:

 = на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних 

закладах загальної середньої освіти
+3 164 500,00 +3 164 500,00 

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

утворився на початок бюджетного періоду
+1 514 558,00 +1 514 558,00

з них:

 = на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та 

обладнанням для кабінетів природничо-математичних предметів
+1 514 558,00 +1 514 558,00

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

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
-1 982 505,00 -1 982 505,00 

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) хворих 

області в  комунальному некомерційному підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології

-1 982 505,00 -1 982 505,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +434 984,09 +343 933,00 +91 051,09 +91 051,09

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+324 929,00 +324 929,00

 = субвенція з обласного бюджету на відзначення проектів-переможців 16-го 

обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад
+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

  = субвенція з бюджету Сокиринецької об'єднаної територіальної громади на 

надання послуг комунальною установою "Інклюзивно-ресурсний центр №1 

Вінницької міської ради" дітям з особливими освітніми потребами, що 

проживають на території Сокиринецької об'єднаної територіальної громади

+19 004,00 +19 004,00

41054300
Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
+616 455,00 +616 455,00

в тому числі:

 = на придбання персональних комп'ютерів +616 455,00 +616 455,00

Разом доходів -164 276 425,91 -164 367 477,00 +91 051,09 +91 051,09

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

208200 На кінець періоду -6 425 262,50 -6 425 262,50 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-1 077 292,50 -1 077 292,50 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-81 621,50 +81 621,50 +81 621,50

Загальне фінансування +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

,

600000 Фінансування за активними операціями +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

602200 На кінець періоду -6 425 262,50 -6 425 262,50 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-1 077 292,50 -1 077 292,50 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-81 621,50 +81 621,50 +81 621,50

Загальне фінансування +6 425 262,50 +6 343 641,00 +81 621,50 +81 621,50

Міський голова                                                                                                            

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 27.06.2019 №1812

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 27.06.2019 №1812

(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 +1 486 308,00 +1 486 308,00 -16 796 833,00 -16 796 833,00 -16 796 833,00 -15 310 525,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 486 308,00 +1 486 308,00 -16 796 833,00 -16 796 833,00 -16 796 833,00 -15 310 525,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+972 800,00 +972 800,00 -482 810,00 -482 810,00 -482 810,00 +489 990,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 290 000,00 +1 290 000,00 +1 290 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -776 492,00 -776 492,00 -16 314 023,00 -16 314 023,00 -16 314 023,00 -17 090 515,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-3 735,00 -3 735,00 -3 735,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+199 990,00 +199 990,00 +199 990,00 +199 990,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+199 990,00 +199 990,00 +199 990,00 +199 990,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -586 780,00 -586 780,00 -586 780,00 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-586 780,00 -586 780,00 -586 780,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+413 220,00 +413 220,00 +413 220,00

  з них:

= Громадська організація "Технічний скаутський рух "ІТ-

СКАУТС" на реалізацію проекту "ХАКАТОН IT-SCOUTS 

з програмованих роботів" 

+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

 = Громадська організація "Філософія Серця" на 

реалізацію проекту "Нові аспекти управлінської 

компетентності для розвитку громади"

+79 770,00 +79 770,00 +79 770,00

= Громадська організація "Освітній простір 2.0"  на 

реалізацію проекту "ActiveLab: підвищення громадської 

активності у Вінниці"

+75 850,00 +75 850,00 +75 850,00

= Громадська організація "Інститут соціально-

економічних та політичних ініціатив" на реалізацію 

проекту "Ґендерний бюджет: бюджет для всіх і 

кожного"

+62 800,00 +62 800,00 +62 800,00

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Додаток  3

ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

РАЗОМ

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

= Громадська організація "Інститут розвитку 

демократії та регіональних ініціатив" на реалізацію 

проекту "Школа комунікації для бізнесу"

+95 800,00 +95 800,00 +95 800,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +1 645 583,00 +1 645 583,00 +1 645 583,00 +1 645 583,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -300 000,00 -300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

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

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
-18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність +1 404 023,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 +1 290 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 404 023,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 +1 290 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+114 023,00 +114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

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

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 290 000,00 +1 290 000,00 +1 290 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+972 800,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 -682 800,00 +290 000,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+972 800,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 -682 800,00 +290 000,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки"

+87 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +190 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +87 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +190 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+308 000,00 +308 000,00 -808 000,00 -808 000,00 -808 000,00 -500 000,00 

з них:

 = Прокуратура Вінницької області -22 000,00 -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева прокуратура -22 000,00 -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
-238 000,00 -238 000,00 -777 000,00 -777 000,00 -777 000,00 -1 015 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька установа 

виконання покарань (№1)"
+53 000,00 +53 000,00 -53 000,00 -53 000,00 -53 000,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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 Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№ 86)"
+515 000,00 +515 000,00 +515 000,00

- 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"

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

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі 

Вінницького національного технічного університету"
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

1200000 Департамент міського господарства +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00

1210000 Департамент міського господарства +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

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

 - за рахунок доходів бюджету +1 640 189,00 +1 640 189,00 +1 640 189,00 +1 640 189,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +1 640 189,00 +1 640 189,00 +1 640 189,00 +1 640 189,00

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +10 931,00 +10 931,00 +10 931,00 +10 931,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

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

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

+10 931,00 +10 931,00 +10 931,00 +10 931,00

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

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

1200000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00

1210000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00

 - за рахунок доходів бюджету +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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Всього
видатки 

споживання

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +26 778 728,00 +26 778 728,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 +15 008 872,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +26 778 728,00 +26 778 728,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 +15 008 872,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 751 672,00 +6 751 672,00 +6 751 672,00 +6 751 672,00

 - за рахунок доходів бюджету +26 778 728,00 +26 778 728,00 -22 594 528,00 -22 594 528,00 -22 594 528,00 +4 184 200,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +26 778 728,00 +26 778 728,00 -1 362 072,00 -1 362 072,00 -1 362 072,00 +25 416 656,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 614 915,00 +6 614 915,00 +6 614 915,00 +6 614 915,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -56 973 836,00 -56 973 836,00 -56 973 836,00 -56 973 836,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

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

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів +54 195 190,00 +54 195 190,00 +54 195 190,00 +54 195 190,00

1417361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

з них:

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

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

1417363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00

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), в тому числі:

уточнене найменування об’єкту відповідно до п.6 Порядку,

затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р. №106:

"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

+4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00
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з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+122 190,00 +122 190,00 +122 190,00 +122 190,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

+122 190,00 +122 190,00 +122 190,00 +122 190,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -7 629 138,00 -7 629 138,00 -7 629 138,00 -7 629 138,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
-180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -5 521 800,00 -5 521 800,00 -5 521 800,00 -5 521 800,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -1 927 338,00 -1 927 338,00 -1 927 338,00 -1 927 338,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -5 405 050,00 -5 405 050,00 -3 049 136,00 -3 049 136,00 -3 049 136,00 -8 454 186,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -5 405 050,00 -5 405 050,00 -3 049 136,00 -3 049 136,00 -3 049 136,00 -8 454 186,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -11 309 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету +237 950,00 +237 950,00 +2 616 864,00 +2 616 864,00 +2 616 864,00 +2 854 814,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-2 050,00 -2 050,00 +2 050,00 +2 050,00 +2 050,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +240 000,00 +240 000,00 +240 000,00

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

+240 000,00 +240 000,00 +240 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -3 651 186,00 -3 651 186,00 -3 651 186,00 -3 651 186,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 

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

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+2 014 814,00 +2 014 814,00 +2 014 814,00 +2 014 814,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +660 000,00 +660 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 +466 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +660 000,00 +660 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 +466 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +660 000,00 +660 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 +466 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

з них:

- проект внесення змін до детального плану території Вінницького

індустріального парку по вулиці Немирівське шосе
-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+660 000,00 +660 000,00 +660 000,00

з них:

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

+466 000,00 +466 000,00 +466 000,00

- коригування топографічного плану м. Вінниці в М1:2000 в

форматі XF/SIT (ГИС Панорама), SHP, Digitals, GeoTIFF в місцевій

системі координат м. Вінниці та в державній системі координат

УСК- 2000

+194 000,00 +194 000,00 +194 000,00

0800000 Департамент соціальної політики -192 187 974,00 -192 187 974,00 -192 187 974,00 

0810000 Департамент соціальної політики -192 187 974,00 -192 187 974,00 -192 187 974,00 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

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

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +244 791,00 +244 791,00 +244 791,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +3 524,00 +3 524,00 +3 524,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+3 524,00 +3 524,00 +3 524,00

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

№902/312/17, від 05.12.2018 року №902/447/18

-51 589,00 -51 589,00 -51 589,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

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

року №902/454/18, №902/555/18

+55 113,00 +55 113,00 +55 113,00
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з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

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

0813010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами

-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+8 653 923,00 +8 653 923,00 +8 653 923,00

0813012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-206 428 141,00 -206 428 141,00 -206 428 141,00 

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +56 392,00 +56 392,00 +56 392,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+56 392,00 +56 392,00 +56 392,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +5 201 399,00 +5 201 399,00 +5 201 399,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +5 201 399,00 +5 201 399,00 +5 201 399,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+188 399,00 +188 399,00 +188 399,00
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оплата праці  
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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 
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+188 399,00 +188 399,00 +188 399,00

  з них:

 = Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Соціальне патрулювання"
+99 899,00 +99 899,00 +99 899,00

 = Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді 

"Паросток" на реалізацію проекту "Право на…"

+88 500,00 +88 500,00 +88 500,00

0600000 Департамент освіти +4 063 482,00 +4 063 482,00 +6 560,00 +6 389 114,59 +6 389 114,59 +6 389 114,59 +10 452 596,59

0610000 Департамент освіти +4 063 482,00 +4 063 482,00 +6 560,00 +6 389 114,59 +6 389 114,59 +6 389 114,59 +10 452 596,59

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних

територіальних громад

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення

проектів-переможців 16-го обласного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

- за рахунок субвенції з бюджету Сокиринецької об'єднаної

територіальної громади для надання послуг КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради" дітям з

особливими освітніми потребами, що проживають на

території Сокиринецької об'єднаної територіальної громади

Вінницького району

+19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2019р.

+1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50

 - за рахунок доходів бюджету +879 978,00 +879 978,00 +2 821 958,00 +2 821 958,00 +2 821 958,00 +3 701 936,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних мереж із

застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської ради" -

переможця 16-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

+581 767,00 +581 767,00 +581 767,00 +581 767,00

     в тому числі:
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Код Програмної 

класифікації 
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програмної 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення 

проектів-переможців 16-го обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад

+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +490 715,91 +490 715,91 +490 715,91 +490 715,91

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+3 844 691,00 +3 844 691,00 +6 272 320,50 +6 272 320,50 +6 272 320,50 +10 117 011,50

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

в тому числі:

 = капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський 

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад 

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

Гагаріна, 11

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у приватних закладах загальної середньої 

освіти

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного

періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2019р.

+1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50

 - за рахунок доходів бюджету +680 191,00 +680 191,00 +2 796 215,00 +2 796 215,00 +2 796 215,00 +3 476 406,00

в тому числі:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів" +590 191,00 +590 191,00 +382 920,00 +382 920,00 +382 920,00 +973 111,00

= на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами 

навчання та обладнанням для кабінетів природничо-

математичних предметів

+2 163 658,00 +2 163 658,00 +2 163 658,00 +2 163 658,00

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +649 100,00 +649 100,00 +649 100,00 +649 100,00

 = на придбання персональних комп'ютерів +880 650,00 +880 650,00 +880 650,00 +880 650,00

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +264 195,00 +264 195,00 +264 195,00 +264 195,00
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +199 787,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +225 530,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +199 787,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +225 530,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+4 257,00 +4 257,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +30 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+195 530,00 +195 530,00 +195 530,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+195 530,00 +195 530,00 +195 530,00

  з них:

 = Громадська організація "Освітній простір 2.0" на 

реалізацію проекту "Майстерня шкільних ініціатив"
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

 = Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Університет здорової молоді"
+43 491,00 +43 491,00 +43 491,00

 = Вінницька громадська організація "Крок назустріч" 

на реалізацію проекту "Школа партнерської взаємодії"
+52 039,00 +52 039,00 +52 039,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

з них:

- за рахунок субвенції з бюджету Сокиринецької об'єднаної

територіальної громади для надання послуг КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради" дітям з особливими

освітніми потребами, що проживають на території Сокиринецької

об'єднаної територіальної громади Вінницького району

+19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 996 950,00 +4 996 950,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +20 146 950,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 996 950,00 +4 996 950,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +20 146 950,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних

територіальних громад

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 979 455,00 +6 979 455,00 +6 979 455,00

 - за рахунок доходів бюджету

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 137 587,00 +2 137 587,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +15 748 587,00
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Всього
видатки 

споживання

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 173 950,00 +2 173 950,00 +2 173 950,00

 - за рахунок доходів бюджету -36 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 225 363,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 823 087,00 +1 823 087,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +15 434 087,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +8 000,00 +8 000,00 +8 000,00

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 851 450,00 +1 851 450,00 +1 851 450,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+1 851 450,00 +1 851 450,00 +1 851 450,00

 - за рахунок доходів бюджету -36 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 225 363,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -36 363,00 -36 363,00 -36 363,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
-3 630 421,00 -3 630 421,00 -3 630 421,00 -3 630 421,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+2 441 421,00 +2 441 421,00 +2 441 421,00 +2 441 421,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68, в 

м. Вінниця

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+314 500,00 +314 500,00 +314 500,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+322 500,00 +322 500,00 +322 500,00

в тому числі:
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Загальний фонд Спеціальний фонд

Всього
видатки 

споживання

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+322 500,00 +322 500,00 +322 500,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
-297 000,00 -297 000,00 -297 000,00 -297 000,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+297 000,00 +297 000,00 +297 000,00 +297 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +36 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 575 363,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+36 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 575 363,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

в тому числі:

 - придбання медичного обладнання (гематологічний та 

сечовий аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП "ЦПМСД №5 

м.Вінниці" в смт. Десна, вул.Гагаріна,2

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +36 363,00 +36 363,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 225 363,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +36 363,00 +36 363,00 +36 363,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

-1 425 000,00 -1 425 000,00 -1 425 000,00 -1 425 000,00 

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00
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з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" (співфінансування заходів з виконання спільного 

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 250 505,00 +2 250 505,00 +2 250 505,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами (в т.ч. 

кардіовиробами) при наданні вторинної спеціалізованої  

медичної допомоги хворим Вінницької області в КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології" 

(співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

+1 982 505,00 +1 982 505,00 +1 982 505,00

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
+83 000,00 +83 000,00 +83 000,00

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами (інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
-1 300 000,00 -1 300 000,00 -1 300 000,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00
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Всього
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1000000 Департамент культури +237 809,00 +237 809,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -139 409,00 -139 409,00 -139 409,00 +98 400,00

1010000 Департамент культури +237 809,00 +237 809,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -139 409,00 -139 409,00 -139 409,00 +98 400,00

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+8 409,00 +8 409,00 -8 409,00 -8 409,00 -8 409,00 

1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
-1 679 498,00 -1 679 498,00 -1 679 498,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
-1 679 498,00 -1 679 498,00 -1 679 498,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +100 000,00 +100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (поповнення бібліотечного фонду книгою М.Пащенка

"Легенди Вінниці")

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

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+24 000,00 +24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1 784 898,00 +1 784 898,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 777 898,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+1 686 498,00 +1 686 498,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 679 498,00

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +1 686 498,00 +1 686 498,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 679 498,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

  з них:

 = Вінницька міська молодіжна громадська організація 

"Ноктюрн" на реалізацію проекту "Навчально-

розважальна серія концертів "ROCK SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +597 028,00 +597 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +570 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +597 028,00 +597 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +570 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +297 028,00 +297 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +270 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

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

видів спорту
+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +197 028,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +170 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+197 028,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +170 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

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

в тому числі:

 - проведення заходів +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00

1510000 Департамент капітального будівництва +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +832 187,00 +832 187,00 +832 187,00 +832 187,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -7 799 176,00 -7 799 176,00 -7 799 176,00 -7 799 176,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -29 300 000,00 -29 300 000,00 -29 300 000,00 -29 300 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

(будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

-2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +43 956 000,00 +43 956 000,00 +43 956 000,00 +43 956 000,00

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

з них:

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

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



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

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

1517363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій:                                          
+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

з них:

- футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке

шосе,22, в м. Вінниця - будівництво
+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

3700000 Департамент фінансів +3 735,00 +3 735,00 +3 735,00

3710000 Департамент фінансів +3 735,00 +3 735,00 +3 735,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 735,00 +3 735,00 +3 735,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+3 735,00 +3 735,00 +3 735,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +745 148,00 +745 148,00 +62 827,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +845 148,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +745 148,00 +745 148,00 +62 827,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +845 148,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+65 000,00 +65 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +165 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +680 148,00 +680 148,00 +62 827,00 +680 148,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+143 743,00 +143 743,00 +62 827,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +243 743,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+65 000,00 +65 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +165 000,00

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +601 405,00 +601 405,00 +601 405,00

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +601 405,00 +601 405,00 +601 405,00

з них:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

  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

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

 = Громадська організація "Вінницьке історичне 

товариство" на реалізацію проекту "Школа вінницького 

гіда"

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

ВСЬОГО -158 023 836,00 -158 023 836,00 +1 307 344,00 +89 684,00 +172 672,59 +172 672,59 +172 672,59 -157 851 163,41 

Міський голова  С.Моргунов     



Додаток 4    

в тому числі:

Державний бюджет

Обласний бюджет -197 774 218,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 +616 455,00 +616 455,00 +324 929,00 +324 929,00 

Районний бюджет 

Вінницького району

Бюджет Сокиринецької

об'єднаної 

територіальної громади 

+19 004,00 +19 004,00 

Всього -197 774 218,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 +616 455,00 +616 455,00 +343 933,00 +324 929,00 +19 004,00

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 13.06.2019р. №449

2
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 20.06.2019р. №459

3 
Рішення міської ради від 31.05.2019р. №1774 "Про затвердження договорів про передачу субвенцій з районного бюджету Вінницького району та бюджету Сокиринецької ОТГ до бюджету Вінницької міської ОТГ"

в тому числі на:

компенсаційні 

виплати за 

пільговий проїзд 

окремих 

категорій 

громадян на 

міжміських 

внутрішньооблас

них маршрутах 

загального 

користування
2

надання послуг 

комунальною 

установою 

"Інклюзивно-

ресурсний центр 

№1 Вінницької 

міської ради" 

дітям з особливими 

освітніми 

потребами, що 

проживають на 

території 

Сокиринецької 

об'єднаної 

територіальної 

громади 
3

Субвенції 

загального фонду на:

надання пільг та житлових субсидій 

населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, 

водопостачання і водовідведення, 

квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), 

управління багатоквартирним будинком, 

поводження з побутовими відходами 

(вивезення побутових відходів) та 

вивезення рідких нечистот, внесків за 

встановлення, обслуговування та заміну 

вузлів комерційного обліку води та 

теплової енергії, абонентського 

обслуговування для споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету
1

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за 

рахунок коштів 

освітньої 

субвенції
1

з них:

за рахунок 

залишку коштів 

освітньої 

субвенції, що 

утворився на 

початок 

бюджетного 

періоду
1,2

з них:

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров'я 

за рахунок 

коштів медичної 

субвенції
2

в тому числі:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

реалізацію заходів, 

спрямованих на 

підвищення якості 

освіти за рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету
1

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

для забезпечення 

витратними 

матеріалами 

(кардіовиробами) 

хворих області в 

комунальному 

некомерційному 

підприємстві 

"Вінницький 

регіональний клінічний 

лікувально-

діагностичний центр 

серцево-судинної 

патології

на придбання 

персональних 

комп'ютерів

на виплату 

заробітної 

плати 

педагогічним 

працівникам у 

приватних 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти

на оснащення 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

засобами 

навчання та 

обладнанням для 

кабінетів 

природничо-

математичних 

предметів

до рішення міської ради   

від 27.06.2019 №1812



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Бюджет Сокиринецької

об'єднаної 

територіальної громади 

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

в тому числі 

на:

в тому 

числі на:

+972 800,00 +87 000,00 +87 000,00 +308 000,00 -22 000,00 -22 000,00 -238 000,00 +53 000,00 +515 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

+91 051,09 +91 051,09 -194 045 229,91 

+19 004,00 

+91 051,09 +91 051,09 -194 026 225,91 +972 800,00 +87 000,00 +87 000,00 +308 000,00 -22 000,00 -22 000,00 -238 000,00 +53 000,00 +515 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 13.06.2019р. №449

2
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 20.06.2019р. №459

3 
Рішення міської ради від 31.05.2019р. №1774 "Про затвердження договорів про передачу субвенцій з районного бюджету Вінницького району та бюджету Сокиринецької ОТГ до бюджету Вінницької міської ОТГ"

4
 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    
5
 Рішення міської ради від 22.02.2019р.  №1563 "Про затвердження "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки", зі змінами

6
 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 

Вінницька 

місцева 

прокуратура

 заходи, які 

виконує 

Вінницьке 

управління 

ГУ ДФС у 

Вінницькій 

області

   заходи, які 

виконує 

Управління 

Служби 

безпеки 

України 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"
6

з них:

заходи, які 

виконує 

військова 

частина 

А1231

 Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби у 

Вінницькій 

області

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронн

ої програми на 

2019-2021 

роки"
5

з них:

Прокуратура 

Вінницької 

області

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

установа 

виконання 

покарань 

(№1)"

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

виправна 

колонія (№ 

86)"

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом 
1

в тому числі на:

На виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (за 

рахунок 

направлення 

вільного 

залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті 

станом на 

01.01.2019р.)

в тому числі на:

відзначення 

проектів-

переможців 16-

го обласного 

конкурсу 

проектів 

розвитку 

територіальних 

громад

Субвенції 

Всього

Субвенції 

спеціального фонду на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на:

 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" 
4

з них:



Державний бюджет

Обласний бюджет

Районний бюджет 

Вінницького району

Бюджет Сокиринецької

об'єднаної 

територіальної громади 

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

в тому числі 

на:

в тому числі 

на:

в тому числі 

на:

+177 800,00 +177 800,00 +177 800,00 -682 800,00 +103 000,00 +103 000,00 -808 000,00 +22 000,00 +22 000,00 -777 000,00 -53 000,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +290 000,00

+177 800,00 +177 800,00 +177 800,00 -682 800,00 +103 000,00 +103 000,00 -808 000,00 +22 000,00 +22 000,00 -777 000,00 -53 000,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +290 000,00

7
 Рішення міської ради від 28.09.2018р. №1353 "Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки", зі змінами

  Міський голова                                                                                                                                  С.Моргунов

заходи, які 

виконує 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет

   заходи, які 

виконує 

Управління 

Служби 

безпеки 

України у 

Вінницькій 

області

Прокуратур

а Вінницької 

області

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

установа 

виконання 

покарань 

(№1)"

на реалізацію 

проекту 

"Стартап 

Школа 

м.Вінниці на 

базі 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

заходи, які 

виконує 

військова 

частина 

А1231

На виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

(за рахунок 

направлення 

вільного залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті станом 

на 01.01.2019р.)

в тому числі на:

заходи, які 

виконує 

Вінницька 

місцева 

прокуратура

 виконання 

заходів 

Програми 

цифрового 

розвитку на  

2018-2022 

роки  
7

з них:

заходи, які 

виконує 

Вінницький 

національний 

технічний 

університет

 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" 
4

з них:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 

2019-2021 

роки"
5

з них:

 виконання 

заходів 

Програми 

цифрового 

розвитку на  

2018-2022 

роки  
7

з них:

на реалізацію 

проекту 

"Стартап 

Школа м.Вінниці 

на базі 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

в тому числі на:

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції Субвенції 

Всього

спеціального фонду на:

Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на:



від 27.06.2019 №1812

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 +6 856 824,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +6 856 824,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-7 799 176,00 

Реконструкція трамвайних колій по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниця (на перехресті вул.

Хмельницьке шосе – просп. Юності)

2019 -7 799 176,00 -7 799 176,00 -100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-29 300 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -9 300 000,00 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

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

будівництво

2015-2020 -146 727 754,00 -20 000 000,00 -62,3

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул.

Андрія  Первозванного,22 в м. Вінниця

2017-2020 +32 274 784,00 +10 200 000,00 32,6

Реконструкція нежитлової будівлі під дошкільний

навчальний заклад по вул. Черняховського,82 в м.

Вінниця

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

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -20 000 000,00 

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул.Київській,68, м.

Вінниці - будівництво

2017-2019 -265 938 737,00 -20 000 000,00 -100,0

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво відкритої п’ятиповерхової

парковки для легкових автомобілів по

вул.Соборна,59, м. Вінниця

2018-2019 -1 333 380,00 -800 000,00 -100,0

Реконструкція складського приміщення по вул.

Хмельницьке шосе,116 в м. Вінниця
2019 +800 000,00 +800 000,00 100,0

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     +43 956 000,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+40 000 000,00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

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

будівництво

2015-2020 +146 727 754,00 +20 000 000,00 62,3

 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

 в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

+20 000 000,00

Добудова головного корпусу міської клінічної

лікарні швидкої медичної допомоги по вул.

Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво

2017-2019 +265 938 737,00 +20 000 000,00 100,0

 в тому числі:

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

+20 000 000,00

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій                                          

+3 956 000,00

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22, в м. Вінниця - будівництво
2019 +3 956 000,00 +3 956 000,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

+3 956 000,00

1200000 Департамент міського господарства +1 640 189,00 

1210000 Департамент міського господарства +1 640 189,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+1 640 189,00 

Реконструкція трансформаторної підстанції №368

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

роботи)

2019 +200 754,00 +236 369,00 100,0

Нове будівництво мережі зливової каналізації по

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

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

проектні роботи)

2019 -5,00 -24 588,00 100,0

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення по

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

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

2019 -37 183,00 -108 866,00 100,0



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

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

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

роботи)

2019 -17 684,00 -23 464,00 100,0

Нове будівництво спортивного майданчика для

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

території комунального закладу "Загальноосвітня

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

проектні роботи)

2019 -85 937,00 100,0

Нове будівництво дитячого майданчика по

вул.Брацлавська, 98 (на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9

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

2019 +73 000,00 +70 853,00 100,0

Нове будівництво багатофункціонального

спортивного майданчика по вул.Зодчих,40 в

м.Вінниці

2018-2019 +171 669,00 +176 947,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №1 по вул. Стельмаха в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 +20 977,00 +18 390,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу по вул.

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

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

2019 -207 876,00 -381 306,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 57 по вул. Стеценка в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -60 804,00 -119 811,00 100,0 

Реконструкція мережі каналізації до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 +81 466,00 +66 449,00 100,0 

Реконструкція мережі каналізації до житлових

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -32 259,00 -65 164,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -4 700,00 -13 153,00 100,0 

Нове будівництво внутрішнього газопроводу

середнього тиску Вінницького індустріального

парку по вул. Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +1 500 000,00 +1 500 000,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку №5 по вул. В.Порика в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +38 448,00 +38 448,00 100,0 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 
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і завершення)
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Рівень 

будівельної 
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку №1 по вул. Стельмаха в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +105 022,00 +105 022,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлових

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

Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади (в т.ч. проектні роботи)

2019 +250 000,00 +250 000,00 100,0 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-6 973 836,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-6 973 836,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -56 973 836,00 

Нове будівництво берегоукріплення з очисткою

річки П'ятничанка
2017-2019 -2 486 060,00 -1 988 403,00 100,0

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до

просп.Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція 
2019 -101 041 372,00 -50 000 000,00 -100,0

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з вул.

Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13 (від

перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя з

вул. Проектною 12) в м. Вінниця

2018-2020 -5 000 000,00 37,3

Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від

ПКО до ПК2+41) в м.Вінниці
2019 +14 567,00 +14 567,00 100,0

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

+14 567,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     +50 000 000,00 

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+50 000 000,00

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
2019 +101 041 372,00 +50 000 000,00 100,0

 в тому числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

+50 000 000,00

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +600 000,00 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +600 000,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +600 000,00 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 645 583,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 645 583,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +1 645 583,00 

Реконструкція приміщень 6-го поверху

адміністративної будівлі по вул. Соборній, 59 в м.

Вінниця

2017-2020 -18 357 737,00 -15 000 000,00 -83,4

Нове будівництво каналізаційної насосної станції та

насосної станції водопостачання "Вінницького

індустріального парку" по вул. Немирівське шосе,

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

2019 +370 000,00 +370 000,00 100,0

Будівництво системи відведення дощових вод з

влаштуванням локальних очисних споруд за

адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в

т.ч. проектні роботи)

2019 +360 125,00 +360 125,00 100,0

Будівництво огорожі території за адресою: м.

Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213 (в т.ч.

проектні роботи)

2019 +90 000,00 +90 000,00 100,0

Нове будівництво лінії електропередачі КЛ- 10кВ та

РП 10кВ для забезпечення електропостачання

території Вінницького індустріального парку по вул. 

Немирівське шосе, 213 в м. Вінниці

2018-2020 +16 154 833,00 +10 274 004,00 65,6

Нове будівництво автомобільного паркінгу

Вінницького індустріального парку по вул.

Немирівське шосе, 213 у м.Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

2019 +461 053,00 +461 053,00 100,0

Нове будівництво автомобільного паркінгу та

облаштування прилеглої території по вул. 600-

річчя,21 у м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 +290 880,00 +290 880,00 100,0
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Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця

вул.600-річчя,21

2018-2019 +5 026 188,00 +4 799 521,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради -18 442 416,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -18 442 416,00 

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +199 990,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +199 990,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки +300 000,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м. Вінниця"

Капітальні видатки +300 000,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -18 145 583,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький

муніципальний центр інновацій"
Капітальні видатки -18 145 583,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність Капітальні видатки -114 023,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Капітальні видатки -114 023,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
Капітальні видатки -114 023,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки -682 800,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -682 800,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони

та мобілізаційної підготовки на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на 2014-2019

роки"

Капітальні видатки +103 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 Капітальні видатки +103 000,00 
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- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
Капітальні видатки -808 000,00 

з них:

 = Прокуратура Вінницької області Капітальні видатки +22 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева 

прокуратура
Капітальні видатки +22 000,00 

 = заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
Капітальні видатки -777 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
Капітальні видатки -53 000,00 

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
Капітальні видатки +22 200,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на 

базі Вінницького національного технічного університету"
Капітальні видатки +22 200,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
Капітальні видатки +22 200,00 

1200000 Департамент міського господарства +10 931,00 

1210000 Департамент міського господарства +10 931,00 

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки +10 931,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50

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

роботи

Капітальні видатки +10 931,00 

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +10 931,00 

1200000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 

1210000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки +2 114 115,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +2 114 115,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +2 114 115,00 
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Рівень 
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +1 956 398,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +1 956 398,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-4 796 020,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-4 796 020,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -1 362 072,00 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +6 614 915,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів Капітальні видатки +4 195 190,00 

1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

Капітальні видатки +4 195 190,00 

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), в тому числі: уточнене

найменування об’єкту відповідно до п.6 Порядку,

затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р. №106:

"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в

смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади"

Капітальні видатки +4 195 190,00 

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Капітальні видатки +4 073 000,00 

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
Капітальні видатки +122 190,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

Капітальні видатки +122 190,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -7 629 138,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
Капітальні видатки -180 000,00 
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 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        Капітальні видатки -5 521 800,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" Капітальні видатки -1 927 338,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -3 649 136,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -3 649 136,00 

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +2 050,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки -3 651 186,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки -5 666 000,00 

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -5 666 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"
Капітальні видатки +2 014 814,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -194 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -194 000,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки -194 000,00 

з них:

- проект внесення змін до детального плану території

Вінницького індустріального парку по вулиці Немирівське

шосе

Капітальні видатки -194 000,00 

0600000 Департамент освіти +6 389 114,59 

0610000 Департамент освіти +6 389 114,59 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки +91 051,09 

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних

мереж із застосуванням енергозберігаючих технологій

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад

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

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Капітальні видатки +581 767,00 

     в тому числі:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

відзначення проектів-переможців 16-го обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Капітальні видатки +91 051,09 
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 = співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +490 715,91 

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 +6 272 320,50 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних

територіальних громад

Капітальні видатки +267 800,00 

в тому числі:

 = капітальний ремонт комунального закладу 

"Деснянський навчально-виховний комплекс: 

початкова школа - заклад дошкільної освіти 

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

11

Капітальні видатки +267 800,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на

початок бюджетного періоду

Капітальні видатки +1 514 558,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Капітальні видатки +616 455,00 

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

бюджету станом на 01.01.2019р.

Капітальні видатки +1 077 292,50 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +2 796 215,00 

в тому числі:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проектів"

Капітальні видатки +382 920,00 

= на оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів 

природничо-математичних предметів

Капітальні видатки +2 163 658,00 

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

Капітальні видатки +1 514 558,00 

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +649 100,00 

 = на придбання персональних комп'ютерів Капітальні видатки +880 650,00 

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Капітальні видатки +616 455,00 
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 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +264 195,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +25 743,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +25 743,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
Капітальні видатки +25 743,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +15 150 000,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +15 150 000,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +13 611 000,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +14 800 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -1 189 000,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки +13 611 000,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +14 800 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки -1 189 000,00 

в тому числі:

      - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, що 

надають вторинну спеціалізовану медичну 

допомогу

Капітальні видатки -1 189 000,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
Капітальні видатки -3 630 421,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

Капітальні видатки +2 441 421,00 

  - придбання обладнання (устаткування, 

меблів та інвентарю) для комунального 

некомерційного підприємства "Вінницька 

міська клінічна лікарня швидкої медичної 

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

Капітальні видатки +14 800 000,00 

в тому числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +14 800 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

Капітальні видатки

з них:

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

Капітальні видатки

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
Капітальні видатки -297 000,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

+297 000,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню Капітальні видатки +1 539 000,00 

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки +1 539 000,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних

територіальних громад

Капітальні видатки +350 000,00 

в тому числі:

 - придбання медичного обладнання (гематологічний 

та сечовий аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП 

"ЦПМСД №5 м.Вінниці" в смт. Десна, вул.Гагаріна,2

Капітальні видатки +350 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету Капітальні видатки +1 189 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

Капітальні видатки +1 189 000,00 

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

Капітальні видатки -1 425 000,00 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

Капітальні видатки +2 614 000,00 

1000000 Департамент культури -139 409,00 

1010000 Департамент культури -139 409,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного

виховання (музичними, художніми, хореографічними,

театральними, хоровими, мистецькими)

Капітальні видатки -8 409,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек Капітальні видатки -100 000,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (поповнення

бібліотечного фонду книгою М.Пащенка "Легенди

Вінниці")

Капітальні видатки -100 000,00 

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
Капітальні видатки -24 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва Капітальні видатки -7 000,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
Капітальні видатки -7 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" Капітальні видатки -7 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -27 028,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -27 028,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки -27 028,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки -27 028,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -2 068 637,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -2 068 637,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки -2 068 637,00 

в тому числі:

 - ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку 

гімназії  (будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 

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

Капітальні видатки -2 068 637,00 



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +100 000,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +100 000,00 

2610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +100 000,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +100 000,00 

Всього +172 672,59

Міський голова С.Моргунов



від 27.06.2019 №1812

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради -15 506 780,00 +1 490 043,00 -16 996 823,00 -16 996 823,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -15 506 780,00 +1 490 043,00 -16 996 823,00 -16 996 823,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -586 780,00 -586 780,00 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
-586 780,00 -586 780,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2019 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 13.06.2019р. №1505

+413 220,00 +413 220,00

  з них:

= Громадська організація "Технічний скаутський 

рух "ІТ-СКАУТС" на реалізацію проекту 

"ХАКАТОН IT-SCOUTS з програмованих роботів" 

+99 000,00 +99 000,00

 = Громадська організація "Філософія Серця" на 

реалізацію проекту "Нові аспекти управлінської 

компетентності для розвитку громади"

+79 770,00 +79 770,00

= Громадська організація "Освітній простір 2.0"  

на реалізацію проекту "ActiveLab: підвищення 

громадської активності у Вінниці"

+75 850,00 +75 850,00

= Громадська організація "Інститут соціально-

економічних та політичних ініціатив" на 

реалізацію проекту "Ґендерний бюджет: бюджет 

для всіх і кожного"

+62 800,00 +62 800,00

= Громадська організація "Інститут розвитку 

демократії та регіональних ініціатив" на 

реалізацію проекту "Школа комунікації для 

бізнесу"

+95 800,00 +95 800,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+1 645 583,00 +1 645 583,00 +1 645 583,00

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

Додаток 6

до рішення міської ради   

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 
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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

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи

збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.

Вінниця"

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

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький 

муніципальний центр інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
-18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +1 290 000,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 290 000,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
+114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації

спеціального призначення міста Вінниці за 2018 рік

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+1 290 000,00 +1 290 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+290 000,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+290 000,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

Програма заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки

Рішення міської ради від

27.06.2014р. №1778, зі змінами
+190 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +190 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563, зі змінами
-500 000,00 +308 000,00 -808 000,00 -808 000,00 

з них:

 = Прокуратура Вінницької області -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева прокуратура -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
-1 015 000,00 -238 000,00 -777 000,00 -777 000,00 
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у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

установа виконання покарань (№1)"
+53 000,00 -53 000,00 -53 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

виправна колонія (№ 86)"
+515 000,00 +515 000,00

- 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 +400 000,00

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки  

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+200 000,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на 

базі Вінницького національного технічного університету"
+200 000,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+200 000,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00

1200000 Департамент міського господарства +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00

1210000 Департамент міського господарства +1 651 120,00 +1 651 120,00 +1 651 120,00

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.
+1 640 189,00 +1 640 189,00 +1 640 189,00

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
+10 931,00 +10 931,00 +10 931,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборній,50 в

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

+10 931,00 +10 931,00 +10 931,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1200000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00

1210000 Департамент житлового господарства +4 070 513,00 +4 070 513,00 +4 070 513,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

з них:

- 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
+2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

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
+1 956 398,00 +1 956 398,00 +1 956 398,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +15 008 872,00 +26 778 728,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +15 008 872,00 +26 778 728,00 -11 769 856,00 -11 769 856,00 

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
+25 416 656,00 +26 778 728,00 -1 362 072,00 -1 362 072,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-56 973 836,00 -56 973 836,00 -56 973 836,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів +54 195 190,00 +54 195 190,00 +54 195 190,00

1417361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального

розвитку

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

з них:

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

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019р. № 351-р

+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

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
+4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00



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:

- 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), в тому числі: уточнене найменування

об’єкту відповідно до п.6 Порядку, затвердженого

постановою КМУ від 06.02.2012р. №106: "Капітальний

ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт Десна

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

+4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+122 190,00 +122 190,00 +122 190,00

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
-7 629 138,00 -7 629 138,00 -7 629 138,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -5 521 800,00 -5 521 800,00 -5 521 800,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -1 927 338,00 -1 927 338,00 -1 927 338,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -8 454 186,00 -5 403 000,00 -3 051 186,00 -3 051 186,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -8 454 186,00 -5 403 000,00 -3 051 186,00 -3 051 186,00 

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
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -5 643 000,00 -5 643 000,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+240 000,00 +240 000,00

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

+240 000,00 +240 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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місцевих бюджетів
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

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.
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -3 651 186,00 -3 651 186,00 -3 651 186,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+2 014 814,00 +2 014 814,00 +2 014 814,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +466 000,00 +660 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування +466 000,00 +660 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

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
-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

з них:

- проект внесення змін до детального плану території

Вінницького індустріального парку по вулиці Немирівське

шосе

-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки 

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами
+660 000,00 +660 000,00

з них:

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних

мереж в М1:500, М1:2000

+466 000,00 +466 000,00

- коригування топографічного плану м. Вінниці в М1:2000 в

форматі XF/SIT (ГИС Панорама), SHP, Digitals, GeoTIFF в

місцевій системі координат м. Вінниці та в державній системі

координат УСК- 2000

+194 000,00 +194 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +5 261 315,00 +5 261 315,00

0810000 Департамент соціальної політики +5 261 315,00 +5 261 315,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

24.03.2017р. №663, зі змінами
+3 524,00 +3 524,00

в тому числі:
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Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання 

рішень суду на 2017-2020 роки
+3 524,00 +3 524,00

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

04.05.2017 року №902/312/17, від 05.12.2018 року 

№902/447/18

-51 589,00 -51 589,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

04.05.2017 року №902/312/17, від 24.09.2018 року 

№902/447/18,  від 21.11.2018 року №902/454/18, 

№902/555/18

+55 113,00 +55 113,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+56 392,00 +56 392,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
+56 392,00 +56 392,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +5 201 399,00 +5 201 399,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+5 201 399,00 +5 201 399,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+5 013 000,00 +5 013 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+188 399,00 +188 399,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2019 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 13.06.2019р. №1505

+188 399,00 +188 399,00

  з них:

 = Громадська організація "Полум’я надії" на 

реалізацію проекту "Соціальне патрулювання"
+99 899,00 +99 899,00

 = Вінницька міська організація соціального 

розвитку та становлення окремих малозахищених 

категорій молоді "Паросток" на реалізацію 

проекту "Право на…"

+88 500,00 +88 500,00

0600000 Департамент освіти +10 452 596,59 +4 063 482,00 +6 389 114,59 +6 389 114,59

0610000 Департамент освіти +10 452 596,59 +4 063 482,00 +6 389 114,59 +6 389 114,59

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+91 051,09 +91 051,09 +91 051,090611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
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міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних

мереж із застосуванням енергозберігаючих технологій

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №31

Вінницької міської ради" - переможця 16-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

+581 767,00 +581 767,00 +581 767,00

     в тому числі:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

відзначення проектів-переможців 16-го обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +490 715,91 +490 715,91 +490 715,91

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+10 117 011,50 +3 844 691,00 +6 272 320,50 +6 272 320,50

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+9 849 211,50 +3 844 691,00 +6 004 520,50 +6 004 520,50

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів

освітньої субвенції

+3 164 500,00 +3 164 500,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у приватних закладах загальної 

середньої освіти

+3 164 500,00 +3 164 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію

заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

 - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом 

на 01.01.2019р.

+1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50

 - за рахунок доходів бюджету +3 476 406,00 +680 191,00 +2 796 215,00 +2 796 215,00

в тому числі:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проектів"

+973 111,00 +590 191,00 +382 920,00 +382 920,00

= на оснащення закладів загальної середньої освіти 

засобами навчання та обладнанням для кабінетів 

природничо-математичних предметів

+2 163 658,00 +2 163 658,00 +2 163 658,00

    з них:
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за 

рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +649 100,00 +649 100,00 +649 100,00

 = на придбання персональних комп'ютерів +880 650,00 +880 650,00 +880 650,00

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 

якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +264 195,00 +264 195,00 +264 195,00

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних

територіальних громад

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

в тому числі:

 = капітальний ремонт комунального закладу 

"Деснянський навчально-виховний комплекс: початкова 

школа - заклад дошкільної освіти Вінницької міської 

ради" в смт. Десна, вул. Гагаріна, 11

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +225 530,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +225 530,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

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

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+30 000,00 +4 257,00 +25 743,00 +25 743,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+195 530,00 +195 530,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2019 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 13.06.2019р. №1505

+195 530,00 +195 530,00

  з них:

 = Громадська організація "Освітній простір 2.0" 

на реалізацію проекту "Майстерня шкільних 

ініціатив"

+100 000,00 +100 000,00

 = Громадська організація "Полум’я надії" на 

реалізацію проекту "Університет здорової молоді"
+43 491,00 +43 491,00
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
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Спеціальний фонд

 = Вінницька громадська організація "Крок 

назустріч" на реалізацію проекту "Школа 

партнерської взаємодії"

+52 039,00 +52 039,00

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
+19 004,00 +19 004,00

з них:

- за рахунок субвенції з бюджету Сокиринецької об'єднаної

територіальної громади для надання послуг КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради" дітям з

особливими освітніми потребами, що проживають на

території Сокиринецької об'єднаної територіальної громади

Вінницького району

+19 004,00 +19 004,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +20 146 950,00 +4 996 950,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +20 146 950,00 +4 996 950,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +15 748 587,00 +2 137 587,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+13 574 637,00 -36 363,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 225 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +13 582 637,00 -28 363,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
+8 000,00 +8 000,00

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 225 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -36 363,00 -36 363,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
-3 630 421,00 -3 630 421,00 -3 630 421,00 
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= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

+2 441 421,00 +2 441 421,00 +2 441 421,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів 

та інвентарю) для комунального 

некомерційного підприємства "Вінницька 

міська клінічна лікарня швидкої медичної 

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

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-8 000,00 -8 000,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
-8 000,00 -8 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
-297 000,00 -297 000,00 -297 000,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) закладів охорони здоров'я 

+297 000,00 +297 000,00 +297 000,00

Програма "Інформатизація галузі охорони

здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №38, зі змінами
+2 173 950,00 +2 173 950,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 173 950,00 +2 173 950,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 851 450,00 +1 851 450,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 851 450,00 +1 851 450,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-

2020 роки"

+1 851 450,00 +1 851 450,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+322 500,00 +322 500,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+322 500,00 +322 500,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-

2020 роки"

+322 500,00 +322 500,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+55 000,00 +55 000,00

Програма "Інформатизація галузі охорони

здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №38, зі змінами
+55 000,00 +55 000,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+55 000,00 +55 000,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-

2020 роки"

+55 000,00 +55 000,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +1 575 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+1 575 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних

територіальних громад

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

в тому числі:

 - придбання медичного обладнання (гематологічний 

та сечовий аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП 

"ЦПМСД №5 м.Вінниці" в смт. Десна, вул.Гагаріна,2

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00
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Спеціальний фонд

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+1 225 363,00 +36 363,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 225 363,00 +36 363,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +36 363,00 +36 363,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

-1 425 000,00 -1 425 000,00 -1 425 000,00 

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

+2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я
Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+2 500 000,00 +2 500 000,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 500 000,00 +2 500 000,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+268 000,00 +268 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

-1 982 505,00 -1 982 505,00 

в тому числі:
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 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний 

центр серцево-судинної патології" (співфінансування 

заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей")

-1 982 505,00 -1 982 505,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 250 505,00 +2 250 505,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами (в т.ч. 

кардіовиробами) при наданні вторинної 

спеціалізованої  медичної допомоги хворим 

Вінницької області в КНП "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" (співфінансування заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей")

+1 982 505,00 +1 982 505,00

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+268 000,00 +268 000,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
+83 000,00 +83 000,00

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами (інгібіторами інтерлейкіну 

(тоцилізумаб) 

+185 000,00 +185 000,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії у дітей віком до 

18-ти років

-1 300 000,00 -1 300 000,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
+1 300 000,00 +1 300 000,00

1000000 Департамент культури +98 400,00 +237 809,00 -139 409,00 -139 409,00 

1010000 Департамент культури +98 400,00 +237 809,00 -139 409,00 -139 409,00 

1011100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+8 409,00 -8 409,00 -8 409,00 
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1014020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-1 679 498,00 -1 679 498,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний

хор "Вінниця"
-1 679 498,00 -1 679 498,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив м.Вінниці" (поповнення бібліотечного

фонду книгою М.Пащенка "Легенди Вінниці")

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

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва

м.Вінниці на 2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1 777 898,00 +1 784 898,00 -7 000,00 -7 000,00 

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
+1 679 498,00 +1 686 498,00 -7 000,00 -7 000,00 

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +1 679 498,00 +1 686 498,00 -7 000,00 -7 000,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98 400,00 +98 400,00

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+98 400,00 +98 400,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2019 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 13.06.2019р. №1505

+98 400,00 +98 400,00

  з них:

 = Вінницька міська молодіжна громадська 

організація "Ноктюрн" на реалізацію проекту 

"Навчально-розважальна серія концертів "ROCK 

SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +570 000,00 +597 028,00 -27 028,00 -27 028,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +570 000,00 +597 028,00 -27 028,00 -27 028,00 

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні
Програма розвитку фізичної культури та

спорту в м.Вінниці на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950
+250 000,00 +250 000,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+80 000,00 +80 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+170 000,00 +170 000,00



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

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
+170 000,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+170 000,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
Програма розвитку фізичної культури та

спорту в м.Вінниці на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950
+150 000,00 +150 000,00

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

+150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 - проведення заходів +150 000,00 +150 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00

1510000 Департамент капітального будівництва +4 788 187,00 +4 788 187,00 +4 788 187,00

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.
-7 799 176,00 -7 799 176,00 -7 799 176,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-29 300 000,00 -29 300 000,00 -29 300 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00 

1517322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
-2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку

гімназії (будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

-2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+43 956 000,00 +43 956 000,00 +43 956 000,00

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

з них:

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі

№ 8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

 в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019р. № 351-р

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

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні

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

- будівництво

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

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку відповідно 

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

15.05.2019р. № 351-р

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

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій:                                          

+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

з них:

- футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22, в м. Вінниця - будівництво
+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

3700000 Департамент фінансів +3 735,00 +3 735,00

3710000 Департамент фінансів +3 735,00 +3 735,00

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

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+3 735,00 +3 735,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
+3 735,00 +3 735,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +601 405,00 +601 405,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +601 405,00 +601 405,00

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +601 405,00 +601 405,00

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +601 405,00 +601 405,00

Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки 
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2320, зі змінами
+525 000,00 +525 000,00

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

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проектів на

території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+76 405,00 +76 405,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями конкурсу у 2019 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської 

ради від 13.06.2019р. №1505

+76 405,00 +76 405,00

  з них:

 = Громадська організація "Вінницьке історичне 

товариство" на реалізацію проекту "Школа 

вінницького гіда"

+76 405,00 +76 405,00

ВСЬОГО +39 158 127,59 +39 287 495,00 -129 367,41 -129 367,41 

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



до рішення міської ради   

від 27.06.2019 №1812

(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 -441 563,00 -441 563,00 +62 827,00 +302 040,00 +302 040,00 +302 040,00 -139 523,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+3 524,00 +3 524,00 +299 990,00 +299 990,00 +299 990,00 +303 514,00

 - за рахунок доходів бюджету -445 087,00 -445 087,00 +62 827,00 +2 050,00 +2 050,00 +2 050,00 -443 037,00 

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-3 735,00 -3 735,00 -3 735,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+145 428,00 +145 428,00 +62 827,00 +302 040,00 +302 040,00 +302 040,00 +447 468,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+65 000,00 +65 000,00 +299 990,00 +299 990,00 +299 990,00 +364 990,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -583 256,00 -583 256,00 -583 256,00 

 в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

-586 780,00 -586 780,00 -586 780,00 

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+413 220,00 +413 220,00 +413 220,00

  з них:

= Громадська організація "Технічний скаутський рух "ІТ-

СКАУТС" на реалізацію проекту "ХАКАТОН IT-SCOUTS 

з програмованих роботів" 

+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

 = Громадська організація "Філософія Серця" на 

реалізацію проекту "Нові аспекти управлінської 

компетентності для розвитку громади"

+79 770,00 +79 770,00 +79 770,00

= Громадська організація "Освітній простір 2.0"  на 

реалізацію проекту "ActiveLab: підвищення громадської 

активності у Вінниці"

+75 850,00 +75 850,00 +75 850,00

= Громадська організація "Інститут соціально-

економічних та політичних ініціатив" на реалізацію 

проекту "Ґендерний бюджет: бюджет для всіх і 

кожного"

+62 800,00 +62 800,00 +62 800,00

= Громадська організація "Інститут розвитку 

демократії та регіональних ініціатив" на реалізацію 

проекту "Школа комунікації для бізнесу"

+95 800,00 +95 800,00 +95 800,00

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+3 524,00 +3 524,00 +3 524,00

в тому числі:

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього



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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

№902/312/17, від 05.12.2018 року №902/447/18

-51 589,00 -51 589,00 -51 589,00 

 = на виконання рішень Господарського суду Вінницької 

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

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

року №902/454/18, №902/555/18

+55 113,00 +55 113,00 +55 113,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

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

1000 1000 Освіта +4 071 891,00 +4 071 891,00 +6 560,00 +6 380 705,59 +6 380 705,59 +6 380 705,59 +10 452 596,59

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних

територіальних громад

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення

проектів-переможців 16-го обласного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

- за рахунок субвенції з бюджету Сокиринецької об'єднаної

територіальної громади для надання послуг КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради" дітям з

особливими освітніми потребами, що проживають на

території Сокиринецької об'єднаної територіальної громади

Вінницького району

+19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2019р.

+1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50

 - за рахунок доходів бюджету +888 387,00 +888 387,00 +2 813 549,00 +2 813 549,00 +2 813 549,00 +3 701 936,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

з них:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт інженерних мереж із

застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №31 Вінницької міської ради" -

переможця 16-го обласного конкурсу проектів розвитку

територіальних громад

+581 767,00 +581 767,00 +581 767,00 +581 767,00

     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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення 

проектів-переможців 16-го обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад

+91 051,09 +91 051,09 +91 051,09 +91 051,09

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету +490 715,91 +490 715,91 +490 715,91 +490 715,91

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+3 844 691,00 +3 844 691,00 +6 272 320,50 +6 272 320,50 +6 272 320,50 +10 117 011,50

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

в тому числі:

 = капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський 

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад 

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

Гагаріна, 11

+267 800,00 +267 800,00 +267 800,00 +267 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

в тому числі:

 = на виплату заробітної плати педагогічним 

працівникам у приватних закладах загальної середньої 

освіти

+3 164 500,00 +3 164 500,00 +3 164 500,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного

періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів,

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2019р.

+1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50 +1 077 292,50

 - за рахунок доходів бюджету +680 191,00 +680 191,00 +2 796 215,00 +2 796 215,00 +2 796 215,00 +3 476 406,00

в тому числі:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів" +590 191,00 +590 191,00 +382 920,00 +382 920,00 +382 920,00 +973 111,00

= на оснащення закладів загальної середньої освіти засобами 

навчання та обладнанням для кабінетів природничо-

математичних предметів

+2 163 658,00 +2 163 658,00 +2 163 658,00 +2 163 658,00

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на 

початок бюджетного періоду

+1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00 +1 514 558,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +649 100,00 +649 100,00 +649 100,00 +649 100,00

 = на придбання персональних комп'ютерів +880 650,00 +880 650,00 +880 650,00 +880 650,00

    з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 

освіти за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+616 455,00 +616 455,00 +616 455,00 +616 455,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +264 195,00 +264 195,00 +264 195,00 +264 195,00



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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

1100 1100 0960

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

(музичними, художніми, хореографічними, театральними,

хоровими, мистецькими)

+8 409,00 +8 409,00 -8 409,00 -8 409,00 -8 409,00 

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +199 787,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +225 530,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +199 787,00 +199 787,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +225 530,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+4 257,00 +4 257,00 +25 743,00 +25 743,00 +25 743,00 +30 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+195 530,00 +195 530,00 +195 530,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+195 530,00 +195 530,00 +195 530,00

  з них:

 = Громадська організація "Освітній простір 2.0" на 

реалізацію проекту "Майстерня шкільних ініціатив"
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

 = Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Університет здорової молоді"
+43 491,00 +43 491,00 +43 491,00

 = Вінницька громадська організація "Крок назустріч" 

на реалізацію проекту "Школа партнерської взаємодії"
+52 039,00 +52 039,00 +52 039,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

з них:

- за рахунок субвенції з бюджету Сокиринецької об'єднаної

територіальної громади для надання послуг КУ "Інклюзивно-

ресурсний центр №1 Вінницької міської ради" дітям з особливими

освітніми потребами, що проживають на території Сокиринецької

об'єднаної територіальної громади Вінницького району

+19 004,00 +19 004,00 +6 560,00 +19 004,00

2000 2000 Охорона здоров’я +4 996 950,00 +4 996 950,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +15 150 000,00 +20 146 950,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних

територіальних громад

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+6 979 455,00 +6 979 455,00 +6 979 455,00
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РАЗОМ
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видатки 
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з них

видатки 

розвитку
Всього

 - за рахунок доходів бюджету

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 137 587,00 +2 137 587,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +15 748 587,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 173 950,00 +2 173 950,00 +2 173 950,00

 - за рахунок доходів бюджету -36 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 225 363,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 823 087,00 +1 823 087,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +13 611 000,00 +15 434 087,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +8 000,00 +8 000,00 +8 000,00

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 851 450,00 +1 851 450,00 +1 851 450,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+1 851 450,00 +1 851 450,00 +1 851 450,00

 - за рахунок доходів бюджету -36 363,00 -36 363,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 225 363,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -36 363,00 -36 363,00 -36 363,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 -1 189 000,00 

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
-3 630 421,00 -3 630 421,00 -3 630 421,00 -3 630 421,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+2 441 421,00 +2 441 421,00 +2 441 421,00 +2 441 421,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68, в 

м. Вінниця

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

+14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00 +14 800 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+314 500,00 +314 500,00 +314 500,00

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 
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 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+322 500,00 +322 500,00 +322 500,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+322 500,00 +322 500,00 +322 500,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
-297 000,00 -297 000,00 -297 000,00 -297 000,00 

= проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі приміщень) 

закладів охорони здоров'я 

+297 000,00 +297 000,00 +297 000,00 +297 000,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 

роки"

+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +36 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 575 363,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+36 363,00 +36 363,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 539 000,00 +1 575 363,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад
+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

в тому числі:

 - придбання медичного обладнання (гематологічний та 

сечовий аналізатори) для АЗПСМ №8 КНП "ЦПМСД №5 

м.Вінниці" в смт. Десна, вул.Гагаріна,2

+350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +36 363,00 +36 363,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 225 363,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +36 363,00 +36 363,00 +36 363,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00 +1 189 000,00

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

-1 425 000,00 -1 425 000,00 -1 425 000,00 -1 425 000,00 

     = проведення капітальних ремонтів, реконструкцій 

будівель (в тому числі приміщень) центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00
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2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 500 000,00 +2 500 000,00 +2 500 000,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

некомерційному підприємстві "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" (співфінансування заходів з виконання спільного 

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

-1 982 505,00 -1 982 505,00 -1 982 505,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+2 250 505,00 +2 250 505,00 +2 250 505,00

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами (в т.ч. 

кардіовиробами) при наданні вторинної спеціалізованої  

медичної допомоги хворим Вінницької області в КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології" 

(співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей")

+1 982 505,00 +1 982 505,00 +1 982 505,00

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

+268 000,00 +268 000,00 +268 000,00

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
+83 000,00 +83 000,00 +83 000,00

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами (інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
-1 300 000,00 -1 300 000,00 -1 300 000,00 

 - безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії
+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00
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3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -192 191 498,00 -192 191 498,00 -192 191 498,00 

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +244 791,00 +244 791,00 +244 791,00

3010 3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та

прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,

поводження з побутовими відходами (вивезення побутових

відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення,

обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та

теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів

комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за

індивідуальними договорами

-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-197 774 218,00 -197 774 218,00 -197 774 218,00 

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

категоріям громадян відповідно до законодавства 
+8 653 923,00 +8 653 923,00 +8 653 923,00

3012 3012 1060
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг
-206 428 141,00 -206 428 141,00 -206 428 141,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+324 929,00 +324 929,00 +324 929,00

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +56 392,00 +56 392,00 +56 392,00

3121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
+56 392,00 +56 392,00 +56 392,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +5 201 399,00 +5 201 399,00 +5 201 399,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +5 201 399,00 +5 201 399,00 +5 201 399,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

з них:
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 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+5 013 000,00 +5 013 000,00 +5 013 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+188 399,00 +188 399,00 +188 399,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+188 399,00 +188 399,00 +188 399,00

  з них:

 = Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Соціальне патрулювання"
+99 899,00 +99 899,00 +99 899,00

 = Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді 

"Паросток" на реалізацію проекту "Право на…"

+88 500,00 +88 500,00 +88 500,00

4000 4000 Культура i мистецтво +229 400,00 +229 400,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -131 000,00 -131 000,00 -131 000,00 +98 400,00

4020 4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
-1 679 498,00 -1 679 498,00 -1 679 498,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
-1 679 498,00 -1 679 498,00 -1 679 498,00 

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +100 000,00 +100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Історія та легенди Вінниці" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

м.Вінниці" (поповнення бібліотечного фонду книгою М.Пащенка

"Легенди Вінниці")

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

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+24 000,00 +24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 -24 000,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +1 784 898,00 +1 784 898,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 777 898,00

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+1 686 498,00 +1 686 498,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 679 498,00

в тому числі:

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +1 686 498,00 +1 686 498,00 +1 300 784,00 +26 857,00 -7 000,00 -7 000,00 -7 000,00 +1 679 498,00

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00

  з них:

 = Вінницька міська молодіжна громадська організація 

"Ноктюрн" на реалізацію проекту "Навчально-

розважальна серія концертів "ROCK SCHOOL"

+98 400,00 +98 400,00 +98 400,00
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5000 5000 Фiзична культура i спорт +597 028,00 +597 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +570 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +297 028,00 +297 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +270 000,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

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

видів спорту
+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+170 000,00 +170 000,00 +170 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +197 028,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +170 000,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+197 028,00 +197 028,00 -27 028,00 -27 028,00 -27 028,00 +170 000,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

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

в тому числі:

 - проведення заходів +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +21 375 728,00 +21 375 728,00 +2 708 441,00 +2 708 441,00 +2 708 441,00 +24 084 169,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 643 000,00 -5 643 000,00 +8 571 313,00 +8 571 313,00 +8 571 313,00 +2 928 313,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету

 - за рахунок доходів бюджету +27 018 728,00 +27 018 728,00 -5 862 872,00 -5 862 872,00 -5 862 872,00 +21 155 856,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-5 643 000,00 -5 643 000,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 -3 528 885,00 

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00 +2 114 115,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 

в тому числі:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 643 000,00 -5 643 000,00 -5 643 000,00 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +26 778 728,00 +26 778 728,00 +594 326,00 +594 326,00 +594 326,00 +27 373 054,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+8 571 313,00 +8 571 313,00 +8 571 313,00 +8 571 313,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +240 000,00 +240 000,00 +240 000,00

в тому числі:

- придбання водоналивних блоків для підтримки безпеки

дорожнього руху при проведенні ремонтних робіт на вулично-

шляховій мережі міста

+240 000,00 +240 000,00 +240 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +660 000,00 +660 000,00 +5 712 244,00 +5 712 244,00 +5 712 244,00 +6 372 244,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+8 029 000,00 +8 029 000,00 +8 029 000,00 +8 029 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+147 688,00 +147 688,00 +147 688,00 +147 688,00

 - за рахунок доходів бюджету +660 000,00 +660 000,00 -2 464 444,00 -2 464 444,00 -2 464 444,00 -1 804 444,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -63 132 823,00 -63 132 823,00 -63 132 823,00 -63 132 823,00 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

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

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -29 300 000,00 -29 300 000,00 -29 300 000,00 -29 300 000,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00 -9 300 000,00 

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 245 583,00 +2 245 583,00 +2 245 583,00 +2 245 583,00

в тому числі:

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -2 057 706,00 -2 057 706,00 -2 057 706,00 -2 057 706,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

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

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

+10 931,00 +10 931,00 +10 931,00 +10 931,00

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

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

- ремонтно-реставраційні роботи історичного будинку гімназії

(будівлі Технічного ліцею) по вул. Монастирській, 4 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

-2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 -2 068 637,00 

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

з них:

- проект внесення змін до детального плану території Вінницького

індустріального парку по вулиці Немирівське шосе
-194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 -194 000,00 

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +98 151 190,00 +98 151 190,00 +98 151 190,00 +98 151 190,00

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+90 000 000,00 +90 000 000,00 +90 000 000,00 +90 000 000,00

з них:
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- вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

+50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00 +50 000 000,00

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

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

- добудова головного корпусу міської клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68,  м. Вінниці - будівництво
+20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

 в тому числі:

 = співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на 

об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 351-р

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

7363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+8 151 190,00 +8 151 190,00 +8 151 190,00 +8 151 190,00

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), в тому числі:

уточнене найменування об’єкту відповідно до п.6 Порядку,

затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р. №106:

"Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в смт

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

+4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00 +4 195 190,00

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00 +4 073 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+122 190,00 +122 190,00 +122 190,00 +122 190,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

+122 190,00 +122 190,00 +122 190,00 +122 190,00

- футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул. Хмельницьке

шосе,22, в м. Вінниця - будівництво
+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00 +3 956 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+660 000,00 +660 000,00 +660 000,00

з них:

- розроблення проекту розподілу території мікрорайону,

обмеженого вулицями Соборна, Князів Коріатовичів, Миколи

Оводова та річкою Південний Буг з виготовленням

топографо–геодезичної зйомки місцевості та інженерних мереж в

М1:500, М1:2000

+466 000,00 +466 000,00 +466 000,00

- коригування топографічного плану м. Вінниці в М1:2000 в

форматі XF/SIT (ГИС Панорама), SHP, Digitals, GeoTIFF в місцевій

системі координат м. Вінниці та в державній системі координат

УСК- 2000

+194 000,00 +194 000,00 +194 000,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-300 000,00 -300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -300 000,00 -300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

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

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +2 005 428,00 +2 005 428,00 -29 539 930,00 -29 539 930,00 -29 539 930,00 -27 534 502,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 290 000,00 +1 290 000,00 +1 290 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +715 428,00 +715 428,00 -23 873 930,00 -23 873 930,00 -23 873 930,00 -23 158 502,00 

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +601 405,00 +601 405,00 +601 405,00

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +601 405,00 +601 405,00 +601 405,00

з них:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

в тому числі на реалізацію соціально-культурних проектів, 

визначених переможцями конкурсу у 2019 році, згідно з 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.06.2019р. 

№1505

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

  з них:

 = Громадська організація "Вінницьке історичне 

товариство" на реалізацію проекту "Школа вінницького 

гіда"

+76 405,00 +76 405,00 +76 405,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -29 425 907,00 -29 425 907,00 -29 425 907,00 -29 425 907,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"
-18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 -18 145 583,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове

управління"
-180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        -5 521 800,00 -5 521 800,00 -5 521 800,00 -5 521 800,00 

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -1 927 338,00 -1 927 338,00 -1 927 338,00 -1 927 338,00 



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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 -5 666 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+2 014 814,00 +2 014 814,00 +2 014 814,00 +2 014 814,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +1 404 023,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 +1 290 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 404 023,00 +1 404 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 +1 290 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+114 023,00 +114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 -114 023,00 

- підготовка консолідованої фінансової інформації спеціального

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

    з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+1 290 000,00 +1 290 000,00 +1 290 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+972 800,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 -682 800,00 +290 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+972 800,00 +972 800,00 -682 800,00 -682 800,00 -682 800,00 +290 000,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2014-2019 роки"

+87 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +190 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +87 000,00 +87 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +103 000,00 +190 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+308 000,00 +308 000,00 -808 000,00 -808 000,00 -808 000,00 -500 000,00 

з них:

 = Прокуратура Вінницької області -22 000,00 -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева прокуратура -22 000,00 -22 000,00 +22 000,00 +22 000,00 +22 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
-238 000,00 -238 000,00 -777 000,00 -777 000,00 -777 000,00 -1 015 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька установа 

виконання покарань (№1)"
+53 000,00 +53 000,00 -53 000,00 -53 000,00 -53 000,00 

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№ 86)"
+515 000,00 +515 000,00 +515 000,00



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- 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"

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

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці на базі 

Вінницького національного технічного університету"
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+177 800,00 +177 800,00 +22 200,00 +22 200,00 +22 200,00 +200 000,00

ВСЬОГО -158 023 836,00 -158 023 836,00 +1 307 344,00 +89 684,00 +172 672,59 +172 672,59 +172 672,59 -157 851 163,41 

Міський голова  С.Моргунов     



до  рішення міської ради

від 27.06.2019 №1812

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0210160
Виконавчий комітет 

міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+199 990,00 +199 990,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+199 990,00 +199 990,00 

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+972 800,00 -682 800,00 +290 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+972 800,00 +972 800,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-682 800,00 -682 800,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської об'єднаної територіальної

громади на 2014-2019 роки"

+87 000,00 +103 000,00 +190 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+87 000,00 +87 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+103 000,00 +103 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +87 000,00 +103 000,00 +190 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+87 000,00 +87 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+103 000,00 +103 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
+308 000,00 -808 000,00 -500 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+308 000,00 +308 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-808 000,00 -808 000,00 

з них:

 = Прокуратура Вінницької області -22 000,00 +22 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-22 000,00 -22 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+22 000,00 +22 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницька місцева 

прокуратура
-22 000,00 +22 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-22 000,00 -22 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+22 000,00 +22 000,00 

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки

України у Вінницькій області
-238 000,00 -777 000,00 -1 015 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-238 000,00 -238 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-777 000,00 -777 000,00 

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

установа виконання покарань (№1)"
+53 000,00 -53 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+53 000,00 +53 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-53 000,00 -53 000,00 

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

виправна колонія (№ 86)"
+515 000,00 +515 000,00 

 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

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+515 000,00 +515 000,00 

- 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"

+400 000,00 +400 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+400 000,00 +400 000,00 

з них:

= Головне управління Державної фіскальної служби у

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 Вінницьке управління ГУ ДФС у

Вінницькій області
+400 000,00 +400 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+400 000,00 +400 000,00 

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
+177 800,00 +22 200,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+177 800,00 +177 800,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+22 200,00 +22 200,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці 

на базі Вінницького національного технічного 

університету"

+177 800,00 +22 200,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+177 800,00 +177 800,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+22 200,00 +22 200,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+177 800,00 +22 200,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+177 800,00 +177 800,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+22 200,00 +22 200,00 

1217340

Департамент 

міського 

господарства

Проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури
+10 931,00 +10 931,00 

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по

вул.Соборній,50 в м.Вінниці (охоронний номер №222-

м), в т.ч. проектні роботи

+10 931,00 +10 931,00 

3143
Реставрація пам'яток культури, історії та

архітектури
+10 931,00 +10 931,00 

1216030

Департамент 

житлового 

господарства

Організація благоустрою населених пунктів +1 956 398,00 +1 956 398,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +1 956 398,00 +1 956 398,00 

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів +6 614 915,00 +6 614 915,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +6 614 915,00 +6 614 915,00 

1417310

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
+14 567,00 +14 567,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів +14 567,00 +14 567,00 

в тому числі:

3122
Нове будівництво дороги по вул. Миколаївській (від

ПКО до ПК2+41) в м.Вінниці
+14 567,00 +14 567,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів +122 190,00 +122 190,00 

1417363

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+122 190,00 +122 190,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +122 190,00 +122 190,00 

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), в тому числі: уточнене

найменування об’єкту відповідно до п.6 Порядку,

затвердженого постановою КМУ від 06.02.2012р.

№106: "Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади"

+122 190,00 +122 190,00 

з них:

3132
 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+122 190,00 +122 190,00 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
-5 643 000,00 -5 643 000,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-5 666 000,00 -5 666 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-5 666 000,00 -5 666 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-5 666 000,00 -5 666 000,00 

0810180
Департамент 

соціальної політики
Інша діяльність у сфері державного управління +3 524,00 +3 524,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення

виконання рішень суду на 2017-2020 роки
+3 524,00 +3 524,00 

в тому числі:

 = на виконання рішень Господарського суду 

Вінницької області від 29.11.2016 року № 

902/955/16, від 04.05.2017 року №902/312/17, від 

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

№902/454/18, №902/555/18

+3 524,00 +3 524,00 

2800 Інші поточні видатки +3 524,00 +3 524,00 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

+1 077 292,50 +1 077 292,50 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +1 077 292,50 +1 077 292,50 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+1 077 292,50 +1 077 292,50 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +1 077 292,50 +1 077 292,50 

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
+2 173 950,00 +2 173 950,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+2 173 950,00 +2 173 950,00 

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 851 450,00 +1 851 450,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 851 450,00 +1 851 450,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

з них:

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

м.Вінниці на 2016-2020 роки"

+1 851 450,00 +1 851 450,00 

= співфінансування заходів з виконання спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+322 500,00 +322 500,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+322 500,00 +322 500,00 

з них:

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

м.Вінниці на 2016-2020 роки"

+322 500,00 +322 500,00 

0712030
Департамент 

охорони здоров’я

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим
+55 000,000 +55 000,000 

в тому числі:

- виконання заходів програми "Інформатизація галузі

охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 роки" +55 000,00 +55 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+55 000,00 +55 000,00 

0712140
Департамент 

охорони здоров’я

Програми і централізовані заходи у галузі охорони

здоров’я
+2 500 000,000 +2 500 000,000 

0712144
Централізовані заходи з лікування хворих на

цукровий та нецукровий діабет
+2 500 000,000 +2 500 000,000 

в тому числі:

- цільові видатки на лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 500 000,000 +2 500 000,000 

2730 Інші виплати населенню +2 500 000,000 +2 500 000,000 

0712150
Департамент 

охорони здоров’я

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров’я
+2 250 505,00 +2 250 505,00 

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +2 250 505,00 +2 250 505,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+2 250 505,00 +2 250 505,00 

в тому числі:

= для забезпечення витратними матеріалами (в т.ч.

кардіовиробами) при наданні вторинної спеціалізованої

медичної допомоги хворим Вінницької області в КНП

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології"

(співфінансування заходів з виконання спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей")

+1 982 505,00 +1 982 505,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 982 505,00 +1 982 505,00 

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з первинної

медичної допомоги

+268 000,00 +268 000,00 

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії
+83 000,00 +83 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+83 000,00 +83 000,00 

 - безкоштовне забезпечення хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит 

необхідними лікарськими засобами 

(інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

+185 000,00 +185 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+185 000,00 +185 000,00 

1115010
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Проведення спортивної роботи в регіоні +150 000,00 +150 000,00 

1115011
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з олімпійських видів спорту
+80 000,00 +80 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +80 000,00 +80 000,00 

1115012
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань

з неолімпійських видів спорту
+70 000,00 +70 000,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +70 000,00 +70 000,00 

1115060
Комітет по фізичній 

культурі і спорту
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +150 000,00 +150 000,00 

1115061

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення

регіону

+150 000,00 +150 000,00 

в тому числі:

 - проведення заходів +150 000,00 +150 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +50 000,00 +50 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +100 000,00 +100 000,00 

2610160

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+65 000,00 +100 000,00 +165 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +20 000,00 +20 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +20 000,00 +20 000,00 

2250 Видатки на відрядження +25 000,00 +25 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+100 000,00 +100 000,00 

ВСЬОГО +2 677 779,00 +3 747 483,50 +6 425 262,50

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 27.06.2019 №1812

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0217690
Виконавчий комітет 

міської ради
Інша економічна діяльність 1 290 000,00 1 290 000,00 

0217693
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 290 000,00 1 290 000,00 

в тому числі:

- підготовка консолідованої фінансової інформації

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

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 290 000,00 1 290 000,00 

0813240
Департамент 

соціальної політики
Інші заклади та заходи 5 013 000,00 5 013 000,00 

0813242
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення
5 013 000,00 5 013 000,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
5 013 000,00 5 013 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13 000,00 13 000,00 

2730 Інші виплати населенню 5 000 000,00 5 000 000,00 

ВСЬОГО 6 303 000,00 6 303 000,00

 Додаток 9

Перелік додаткових видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за рахунок 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


