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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 30.08.2019 №1877 

           м. Вінниця                                                             43 сесія 7 скликання  

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21.12.2018 №1468  

та надання матеріальної грошової  

допомоги жителям Вінницької міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 

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 постанову Кабінету Міністрів України від 05.07.2019р. №572, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2019р. №420-р, від 

05.07.2019р. №493-р, від 10.07.2019р. №500-р, рішення Вінницької обласної 

ради від 26.06.2019р. №824, розпорядження голови Вінницької ОДА від 

11.07.2019р. №491, від 07.08.2019р. №593, рішення виконавчого комітету 

Вінницької міської ради від 04.07.2019р. №1718, від 18.07.2019р. №1783, від 

25.07.2019р. №1842, від 01.08.2019р. №1901, від 16.08.2019р. №2118, 

розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

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

містобудування, земельних ресурсів, соціальної політики, комунального 

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

самоврядного контролю, департаменту маркетингу міста та туризму, 

економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

зміни: 

 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 251 795 763,72 гривні, в тому 

числі    за   рахунок   трансфертів   з   державного   бюджету  –  збільшити   на    

114 212 043,0 гривні, за рахунок трансфертів з обласного бюджету – збільшити 

на 12 465 843,72 гривні, з них за рахунок відповідних субвенцій з державного 
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бюджету – збільшити на 12 147 921,72 гривні, за рахунок перевиконання 

дохідної частини загального фонду бюджету відповідно до статті 78 

Бюджетного кодексу України – збільшити на 125117877,0 гривні. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 88 169 501,0 гривню, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

84 747 576,0 гривень згідно з додатком 10 до даного рішення. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік на 169 234 442,72 гривні, в тому 

числі за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України -  збільшити на           

40 370 301,0 гривню згідно з додатком 10 до даного рішення. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 

1.5 . Зменшити надання кредитів із спеціального фонду бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на суму 831 500,0 гривень. 

 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 8, 

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

 

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

«1.5. профіцит за загальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 1 011 868 787,22 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 011 868 787,22 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади у сумі 1 304 870 777,96   гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 110 352 054,50 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 110 352 054,5 гривні згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 1 194 518 723,46 гривень джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 011 868 787,22 гривень, запозичень до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в 

сумі 101 664 000,0 гривень та направлення залишку коштів, що утворився по 

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2019р., в сумі  80 985 936,24 гривні згідно з додатком 

2 до цього рішення». 
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1.8 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2019р., в сумі 312 680,0 гривень на додаткові видатки 

бюджету, в тому числі: 

- в сумі 1692 100,0 гривень – направити на додаткові видатки 

загального фонду бюджету; 

- на 1 379 420 гривень зменшити додаткові видатки спеціального 

фонду бюджету, а саме капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються 

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з 

додатком 9 до даного рішення. 

 

1.9 . Пункт 5 рішення викласти в новій редакції: 

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

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 4 062 340 541,83 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.10 Пункт 9 рішення викласти в новій редакції: 

  «9. Визначити межу запозичення в 2019 році в розмірі 263 880 000,0 

(двісті шістдесят три мільйони вісімсот вісімдесят тисяч) гривень, що включає 

кредит в  розмірі 249 000 000,0 грн. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та кредит в 

розмірі 14 880 000,0 грн. Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО), які зазначені в рішенні Вінницької міської ради  від 21.12.2018 

№1467 «Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 

м.Вінниці на 2018 рік та затвердження Програми економічного і соціального 

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

(зі змінами), та  граничний розмір місцевого боргу бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади станом на 31 грудня 2019 року в 

сумі 142 042 793,0 гривні,  в тому  числі по загальному фонду бюджету  в  сумі 

40 378 793,0 гривні, по спеціальному фонду бюджету в сумі 101 664 000,0 

гривень, що включає вибірку в 2019 році кредиту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в 

розмірі 97 200 000,0 гривень та кредиту Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) в розмірі 4 464 000,0 грн., та граничний обсяг 

гарантованого боргу в сумі 182 779 195,0 гривень. 

Протягом періоду, на який здійснюються запозичення, сума 

погашення та обслуговування кредитів від ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та від  

Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) не повинна 

перевищувати граничні показники, встановлені статями 18 і 74 Бюджетного 

кодексу України для загального обсягу місцевого боргу та гарантованого 

Вінницькою міською об’єднаною територіальною громадою боргу, а також 

для видатків місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу». 

 

1.11 . 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 254 862 940,0 гривень, в тому числі фонд оплати 
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праці 174 780 479,0 гривень та спеціального фонду в сумі 35 312 218,0 гривень, 

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

 

1.12. Абзаци другий та третій пункту 21 рішення викласти в новій редакції: 

 «- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 55 729 152,0 гривні»; 

 «- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» сумі 5 911 000,0 гривень». 

 

2. Надати матеріальну грошову допомогу гр. Довгань Тетяні 

Володимирівні в сумі 124224,00 грн. на лікування чоловіка Довганя Сергія 

Дмитровича за рахунок коштів, передбачених в бюджеті Вінницької 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік по головному розпоряднику 

коштів – Департаменту соціальної політики міської ради, за бюджетною 

програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» на надання матеріальної грошової допомоги жителям 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький) та в частині пункту 2 рішення - 

додатково на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров'я та 

соціального захисту населення (В.Паненко).  

 
 

 

Міський голова                                                                               С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження +121 017 877,00 +121 017 877,00

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

вартості
+103 017 877,00 +103 017 877,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб +103 017 877,00 +103 017 877,00

з них:

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

платника податку у вигляді заробітної плати
+103 017 877,00 +103 017 877,00

18000000 Місцеві податки +18 000 000,00 +18 000 000,00

в тому числі:

18050000 Єдиний податок +18 000 000,00 +18 000 000,00

з них:

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +18 000 000,00 +18 000 000,00

20000000 Неподаткові надходження +4 100 000,00 +4 100 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +4 100 000,00 +4 100 000,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +4 100 000,00 +4 100 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +125 117 877,00 +125 117 877,00

40000000 Офіційні трансферти +126 677 886,72 +126 677 886,72

41000000 Від органів державного управління +126 677 886,72 +126 677 886,72

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +114 212 043,00 +114 212 043,00

41030400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх

ступенів

+6 500 000,00 +6 500 000,00

41031700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових,

реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

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

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій 
+76 466 000,00 +76 466 000,00

41039100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт,

пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі

"Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +12 465 843,72 +12 465 843,72

з них:

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення,

визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 737 734,34 +4 737 734,34

41050500

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших

держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з

числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням

у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 494 814,38 +3 494 814,38

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

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

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню

участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок

війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 008 973,00 +1 008 973,00

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

здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції
+2 906 400,00 +2 906 400,00

в тому числі:

 = на цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет +2 906 400,00 +2 906 400,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +317 922,00 +317 922,00

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+233 922,00 +233 922,00

 = субвенція з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги 

Матійчук Аліні Володимирівні на лікування її сина Матійчука Дениса 

Васильовича 2016 року народження

+84 000,00 +84 000,00

Разом доходів +251 795 763,72 +251 795 763,72

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +4 776 680,00 -163 626 262,72 +168 402 942,72 +168 402 942,72

203000 Інше внутрішнє фінансування +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

203600 Інше внутрішнє фінансування +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

203610 Одержано позик +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +312 680,00 -163 626 262,72 +163 938 942,72 +163 938 942,72

208100 На початок періоду

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+796 066,75 +796 066,75

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

-796 066,75 -796 066,75 

208200 На кінець періоду -312 680,00 -312 680,00 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+796 066,75 +796 066,75

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

-796 066,75 -796 066,75 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-163 938 942,72 +163 938 942,72 +163 938 942,72

Загальне фінансування +4 776 680,00 -163 626 262,72 +168 402 942,72 +168 402 942,72

400000 Фінансування за борговими операціями +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

401000 Запозичення +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

401100 Внутрішні запозичення +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00

401102 Середньострокові зобов’язання +4 464 000,00 +4 464 000,00 +4 464 000,00
,

600000 Фінансування за активними операціями +312 680,00 -163 626 262,72 +163 938 942,72 +163 938 942,72

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +312 680,00 -163 626 262,72 +163 938 942,72 +163 938 942,72

602100 На початок періоду

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+796 066,75 +796 066,75

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

-796 066,75 -796 066,75 

602200 На кінець періоду -312 680,00 -312 680,00 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+796 066,75 +796 066,75

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

-796 066,75 -796 066,75 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-163 938 942,72 +163 938 942,72 +163 938 942,72

Загальне фінансування +4 776 680,00 -163 626 262,72 +168 402 942,72 +168 402 942,72

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов



до  рішення міської ради   

від 30.08.2019 №1877

(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 -220 400,00 -220 400,00 +5 873 017,00 +5 873 017,00 +5 873 017,00 +5 652 617,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -220 400,00 -220 400,00 +5 873 017,00 +5 873 017,00 +5 873 017,00 +5 652 617,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+192 100,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+5 193 049,00 +5 193 049,00 +5 193 049,00 +5 193 049,00

 - за рахунок доходів бюджету -412 500,00 -412 500,00 +559 388,00 +559 388,00 +559 388,00 +146 888,00

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

-72 500,00 -72 500,00 -72 500,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+2 594 000,00 +2 594 000,00 +2 594 000,00 +2 594 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+2 594 000,00 +2 594 000,00 +2 594 000,00 +2 594 000,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020

роки

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

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

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

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00

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

з них

видатки 

розвитку
Всього

РАЗОМ



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

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

РАЗОМ

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

 в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

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

номер 365-М)

+69 388,00 +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -490 000,00 -490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-490 000,00 -490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+192 100,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2019р.
+192 100,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

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"

+312 680,00 +312 680,00 +312 680,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +312 680,00 +312 680,00 +312 680,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-120 580,00 -120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

з них:

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№ 86)"
-120 580,00 -120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

1200000 Департамент міського господарства +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

1210000 Департамент міського господарства +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

1200000 Департамент житлового господарства +20 000,00 +20 000,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 719 835,00

1210000 Департамент житлового господарства +20 000,00 +20 000,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 719 835,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+20 000,00 +20 000,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 719 835,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

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

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00



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
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1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 804 062,00 +1 804 062,00 +1 804 062,00 +1 804 062,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 804 062,00 +1 804 062,00 +1 804 062,00 +1 804 062,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +10 187 000,00 +10 187 000,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00 +44 736 774,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +10 187 000,00 +10 187 000,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00 +44 736 774,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+9 990 000,00 +9 990 000,00 +15 830 994,00 +15 830 994,00 +15 830 994,00 +25 820 994,00

 - за рахунок доходів бюджету +197 000,00 +197 000,00 +17 252 780,00 +17 252 780,00 +17 252 780,00 +17 449 780,00

1410180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління +197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.Соборна,

вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», співфінансування за

рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +9 990 000,00 +9 990 000,00 +8 279 774,00 +8 279 774,00 +8 279 774,00 +18 269 774,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+9 990 000,00 +9 990 000,00 +8 279 774,00 +8 279 774,00 +8 279 774,00 +18 269 774,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +24 804 000,00 +24 804 000,00 +24 804 000,00 +24 804 000,00

з них:

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул. Соборна,

вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
+6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+7 551 220,00 +7 551 220,00 +7 551 220,00 +7 551 220,00

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів +1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00

1417363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00

з них:
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- 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"

-5 700 020,00 -5 700 020,00 -5 700 020,00 -5 700 020,00 

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 залишку субвенції з місцевого бюджету  на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

бюджету станом на 01.01.2019р.

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-166 020,00 -166 020,00 -166 020,00 -166 020,00 

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 

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

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
+7 166 020,00 +7 166 020,00 +7 166 020,00 +7 166 020,00

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+5 539 000,00 +5 539 000,00 +5 539 000,00 +5 539 000,00

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету,  що утворився по загальному фонду 

бюджету станом на 01.01.2019р.                                       

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+166 020,00 +166 020,00 +166 020,00 +166 020,00

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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +73 074 944,00 +73 074 944,00 +8 692 152,00 +8 692 152,00 +8 692 152,00 +81 767 096,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +73 074 944,00 +73 074 944,00 +8 692 152,00 +8 692 152,00 +8 692 152,00 +81 767 096,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+71 512 907,00 +71 512 907,00 +10 177 152,00 +10 177 152,00 +10 177 152,00 +81 690 059,00

 - за рахунок доходів бюджету +62 037,00 +62 037,00 +15 000,00 +15 000,00 +15 000,00 +77 037,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+127 390,00 +127 390,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +162 390,00

з них:
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+102 700,00 +102 700,00 +20 000,00 +20 000,00 +20 000,00 +122 700,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+70 532 954,00 +70 532 954,00 +70 532 954,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+70 532 954,00 +70 532 954,00 +70 532 954,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +70 495 607,00 +70 495 607,00 +70 495 607,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+68 995 607,00 +68 995 607,00 +68 995 607,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +37 347,00 +37 347,00 +37 347,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 860 000,00 +1 860 000,00 +1 860 000,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 860 000,00 +1 860 000,00 +1 860 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

в тому числі:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -2 628 209,00 -2 628 209,00 -2 628 209,00 -2 628 209,00 

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" -6 126 000,00 -6 126 000,00 -6 126 000,00 -6 126 000,00 

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території

Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької

області

+2 628 209,00 +2 628 209,00 +2 628 209,00 +2 628 209,00

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

+5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі

водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого

водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-

Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області

(за межами населених пунктів)

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

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

з них:
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 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+8 229 152,00 +8 229 152,00 +8 229 152,00 +8 229 152,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+9 729 152,00 +9 729 152,00 +9 729 152,00 +9 729 152,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+428 000,00 +428 000,00 +428 000,00 +428 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+428 000,00 +428 000,00 +428 000,00 +428 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +40 000,00 +40 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +440 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +40 000,00 +40 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +440 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +40 000,00 +40 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +440 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+40 000,00 +40 000,00 +40 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І.Богуна та Б.Лук'яновського
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +393 982,00 +393 982,00 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 635 503,72

0810000 Департамент соціальної політики +393 982,00 +393 982,00 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 635 503,72

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +317 922,00 +317 922,00 +317 922,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

 - за рахунок доходів бюджету +71 980,00 +71 980,00 +71 980,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

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

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

0813040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям
-11 791 912,00 -11 791 912,00 -11 791 912,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-11 791 912,00 -11 791 912,00 -11 791 912,00 

0813045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

0813047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -2 165 690,00 -2 165 690,00 -2 165 690,00 

0813049 3049 1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років

"муніципальна няня"
-1 626 222,00 -1 626 222,00 -1 626 222,00 

0813080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного

віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

+11 791 912,00 +11 791 912,00 +11 791 912,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+11 791 912,00 +11 791 912,00 +11 791 912,00

0813083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II

групи внаслідок психічного розладу
-1 000 937,00 -1 000 937,00 -1 000 937,00 

0813086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні

розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала

тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує

паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

-339 744,00 -339 744,00 -339 744,00 

0813087 3087 1040 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях +13 132 593,00 +13 132 593,00 +13 132 593,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +76 060,00 +76 060,00 +76 060,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+76 060,00 +76 060,00 +76 060,00

в тому числі:

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+9 000,00 +9 000,00 +9 000,00

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+62 980,00 +62 980,00 +62 980,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" +4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

з них:
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 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

0813220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених

пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які

потребують поліпшення житлових умов

+4 737 734,34 +4 737 734,34 +4 737 734,34 +4 737 734,34

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00
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0813223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей учасників бойових дій на території інших держав,

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для

осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на

території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+3 494 814,38 +3 494 814,38 +3 494 814,38 +3 494 814,38

0813240 3240 Інші заклади та заходи +84 000,00 +84 000,00 +84 000,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
-2 319 162,00 -2 319 162,00 -1 540 742,00 -248 652,00 -83 100,00 -83 100,00 -83 100,00 -2 402 262,00 

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+2 319 162,00 +2 319 162,00 +1 540 742,00 +248 652,00 +83 100,00 +83 100,00 +83 100,00 +2 402 262,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +84 000,00 +84 000,00 +84 000,00

в тому числі:

- надання матеріальної допомоги Матійчук Аліні Володимирівні на

лікування її сина Матійчука Дениса Васильовича 2016 року

народження за рахунок субвенції з обласного бюджету

+84 000,00 +84 000,00 +84 000,00

3100000 Департамент комунального майна +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00

3110000 Департамент комунального майна +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+12 000,00 +12 000,00 +12 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів +14 000,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +14 000,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+14 000,00

0600000 Департамент освіти +1 875 699,00 +1 875 699,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00 +3 497 090,00

0610000 Департамент освіти +1 875 699,00 +1 875 699,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00 +3 497 090,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 326 356,00 +1 326 356,00 +1 469 271,00 +1 469 271,00 +1 469 271,00 +2 795 627,00

 - за рахунок доходів бюджету +549 343,00 +549 343,00 +152 120,00 +152 120,00 +152 120,00 +701 463,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +407 050,00 +407 050,00 +407 050,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+407 050,00 +407 050,00 +407 050,00
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0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+1 042 529,00 +1 042 529,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +2 074 715,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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 перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+522 329,00 +522 329,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 554 515,00

 - за рахунок доходів бюджету +520 200,00 +520 200,00 +520 200,00

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

+299 986,00 +299 986,00 +299 986,00 +299 986,00

    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 +267 800,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+32 186,00 +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+17 517,00 +17 517,00 +17 517,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+14 117,00 +14 117,00 +14 117,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 400,00 +3 400,00 +3 400,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+382 860,00 +382 860,00 +212 000,00 +212 000,00 +212 000,00 +594 860,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +402 948,00 +402 948,00 +402 948,00 +402 948,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +402 948,00 +402 948,00 +402 948,00 +402 948,00

з них:
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- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+225 085,00 +225 085,00 +225 085,00 +225 085,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +5 141 400,00 +5 141 400,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +45 141 400,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +5 141 400,00 +5 141 400,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +45 141 400,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 535 000,00 +1 535 000,00 +1 535 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 448 638,00 +1 448 638,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +41 448 638,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.

 - за рахунок доходів бюджету +1 448 638,00 +1 448 638,00 +1 448 638,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 521 273,00 +1 521 273,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +41 521 273,00

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+150 200,00 +150 200,00 +150 200,00

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+2 001 650,00 +2 001 650,00 +2 001 650,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 371 073,00 +1 371 073,00 +1 371 073,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 371 073,00 +1 371 073,00 +1 371 073,00

     в тому числі:

= проведення поточних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
+535 000,00 +535 000,00 +535 000,00

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+836 073,00 +836 073,00 +836 073,00
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  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

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

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-72 635,00 -72 635,00 -72 635,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-150 200,00 -150 200,00 -150 200,00 

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+172 300,00 +172 300,00 +172 300,00

 - за рахунок доходів бюджету +77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

     в тому числі:
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 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

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

в тому числі:

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00

1510000 Департамент капітального будівництва +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх

ступенів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та

капітальний ремонт існуючих спортивних

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

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

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і

забезпеченням функціонування центрів надання

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00

 - за рахунок доходів бюджету -11 685 774,00 -11 685 774,00 -11 685 774,00 -11 685 774,00 

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00
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1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

в тому числі:

 =  на  реконструкцію приміщень спортивного комплексу по 

вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниця (на реконструкцію 

спортивного басейну) за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, 

реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів 

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -15 999 774,00 -15 999 774,00 -15 999 774,00 -15 999 774,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -999 774,00 -999 774,00 -999 774,00 -999 774,00 

з них:

- реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня школа I

- III ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В.Порика, 20 в

м. Вінниця

+9 286 000,00 +9 286 000,00 +9 286 000,00 +9 286 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на  створення та ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

ступенів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+2 786 000,00 +2 786 000,00 +2 786 000,00 +2 786 000,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +6 660 043,00 +6 660 043,00 +6 660 043,00 +6 660 043,00

з них:

- реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 
+11 942 087,00 +11 942 087,00 +11 942 087,00 +11 942 087,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+11 246 044,00 +11 246 044,00 +11 246 044,00 +11 246 044,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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

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

з них

видатки 

розвитку
Всього

РАЗОМ

- 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 

- добудова головного корпусу 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:                                          
+35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00

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 

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

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

Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

+4 356 000,00 +4 356 000,00 +4 356 000,00 +4 356 000,00

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

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

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

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

3700000 Департамент фінансів -3 549 357,00 -3 549 357,00 -3 549 357,00 



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

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

РАЗОМ

3710000 Департамент фінансів -3 549 357,00 -3 549 357,00 -3 549 357,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -3 549 357,00 -3 549 357,00 -3 549 357,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+72 500,00 +72 500,00 +72 500,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -3 691 857,00 -3 691 857,00 -3 691 857,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

-3 691 857,00 -3 691 857,00 -3 691 857,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на виконання заходів

"Регіональної цільової програми будівництва (придбання)

доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки", термін

виконання якої продовжено на 2018-2020 роки 

+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

0200000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0210000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +1 164 233,00 +1 164 233,00 +918 565,00 +1 164 233,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +1 164 233,00 +1 164 233,00 +918 565,00 +1 164 233,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 164 233,00 +1 164 233,00 +918 565,00 +1 164 233,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+1 120 649,00 +1 120 649,00 +918 565,00 +1 120 649,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 120 649,00 +1 120 649,00 +918 565,00 +1 120 649,00

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +43 584,00 +43 584,00 +43 584,00

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +43 584,00 +43 584,00 +43 584,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+43 584,00 +43 584,00 +43 584,00
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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

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

РАЗОМ

ВСЬОГО +88 169 501,00 +88 169 501,00 +918 565,00 +14 000,00 +169 234 442,72 +169 234 442,72 +169 234 442,72 +257 403 943,72

Міський голова  С.Моргунов     



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

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

3700000 Департамент фінансів -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

3710000 Департамент фінансів -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

3718880 8880

Виконання Автономною Республікою Крим, обласною

радою чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

3718881 8881 0490

Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою коштів для забезпечення

гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

в тому числі:

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

ВСЬОГО -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 4

до рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

Зміни до кредитування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в 2019 році

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Міський голова С.Моргунов

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредиту Повернення кредитів Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд



Державний бюджет

Обласний бюджет +4 737 734,34 +3 494 814,38 +1 008 973,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

Всього +4 737 734,34 +3 494 814,38 +1 008 973,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

Додаток 5

до рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

загального фонду на:

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров'я 

за рахунок 

коштів медичної 

субвенції
3

в тому числі:

цільові 

видатки на 

лікування 

хворих на 

цукровий та 

нецукровий 

діабет

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 

абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 

для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 

визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 
1

виплату грошової компенсації за належні для 

отримання жилі приміщення для сімей учасників 

бойових дій на території інших держав, 

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 

Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для осіб з 

інвалідністю I - II групи з числа учасників 

бойових дій на території інших держав, 

інвалідність яких настала внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з 

перебуванням у цих державах, визначених 

пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують 

поліпшення житлових умов за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 
1

виплату грошової компенсації за належні для отримання 

жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах та у 

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з 

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 

11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій 

відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 
1

1
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 11.07.2019р. №491

2
 Рішення Вінницької обласної ради від 26.06.2019р. №824

3
 Розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 07.08.2019р. №593



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

+192 100,00 +312 680,00 +312 680,00 -120 580,00 -120 580,00 

+317 922,00 +233 922,00 +84 000,00 +12 465 843,72 +70 000,00 +70 000,00

+317 922,00 +233 922,00 +84 000,00 +12 465 843,72 +192 100,00 +312 680,00 +312 680,00 -120 580,00 -120 580,00 +70 000,00 +70 000,00

Додаток 5

до рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

загального фонду на:

Субвенції 

Всього

Субвенції 

загального фонду на:

На виконання 

програм 

соціально-

економічного 

розвитку 

регіонів (за 

рахунок 

направлення 

вільного 

залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті 

станом на 

01.01.2019р.)

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

компенсаційні 

виплати за 

пільговий проїзд 

окремих 

категорій 

громадян на 

міжміських 

внутрішньооблас

них маршрутах 

загального 

користування
3

надання 

матеріальної 

допомоги 

Матійчук Аліні 

Володимирівні на 

лікування її сина 

Матійчука 

Дениса 

Васильовича 

2016 року 

народження
 2

в тому числі на:

Інші субвенції з 

місцевого 

бюджету Разом

в тому числі 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:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронн

ої програми 

на 2019-2021 

роки"
5

з них:

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

виправна 

колонія (№ 86)"

виконання заходів 

"Регіональної цільової 

програми будівництва 

(придбання) 

доступного житла у 

Вінницькій області на 

2010-2017 роки", 

термін виконання якої 

продовжено на 2018-

2020 роки 
6

заходи, які 

виконує 

військова 

частина 

А1231

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 30.08.2019р. №1878 "Про передачу у 2019 році субвенції з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2019 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

+120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

+70 000,00

+120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +382 680,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

спеціального фонду на:

в тому числі на:

На виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів 

(за рахунок 

направлення 

вільного залишку 

коштів, що 

утворився в 

бюджеті станом 

на 01.01.2019р.)

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 

2019-2021 

роки"
5

з них:

заходи, які 

виконує 

Державна 

установа 

"Вінницька 

виправна колонія 

(№ 86)"

  Міський голова                                                                                          С.Моргунов



від 30.08.2019 №1877

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 +61 060 269,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +61 060 269,00

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +35 000 000,00 

1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний 

ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і 

двадцятип'ятиметрових басейнів
+35 000 000,00 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
2016-2019 +47 889 191,00 +35 000 000,00 100,0

в тому числі:

= на реконструкцію приміщень спортивного

комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниця

(на реконструкцію спортивного басейну) за

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво нових, реконструкцію

та капітальний ремонт існуючих спортивних

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових

басейнів 

+20 000 000,00

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
+15 000 000,00

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-15 999 774,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -999 774,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №18 Вінницької міської ради" по

пров.Гладкова,7  в м. Вінниця"

2017-2020 -1 038 610,00 79,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №23 Вінницької міської ради" по

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

2017-2020 -12 155 980,00 41,2

 Додаток  6

до рішення міської ради

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



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

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

річчя,8 в м. Вінниця"

2017-2020 -1 409 137,00 76,7

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №42 Вінницької міської ради" по вул.Олега

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

2017-2020 -878 102,00 85,7

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №47 Вінницької міської ради" по

вул.Чорновола, 12  в м. Вінниця"

2017-2020 -1 303 559,00 84,2

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Палац дітей та юнацтва

Вінницької міської ради» по вул. Хмельницьке

шосе,22 в  м. Вінниця

2019 -400 000,00 -400 000,00 -100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №10 Вінницької міської ради" по вул.

Андрія  Первозванного,22 в м. Вінниця

2017-2020 +354 226,00 33,5

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

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

Шимка,1 в м. Вінниця

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

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №60 Вінницької міської ради" по просп.

Космонавтів,48 в м. Вінниця

2017-2020 +18 054 898,00 +3 000 000,00 18,1

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №75 Вінницької міської ради" по вул. 600-

річчя,62 в м. Вінниця

2017-2020 +18 310 355,00 +3 145 388,00 18,7

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа I - III ступенів №33

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

Вінниця

2018-2020 +29 025 482,00 +9 286 000,00 33,0

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на створення та ремонт

існуючих спортивних комплексів при

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 
+6 500 000,00



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

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку) 
+2 786 000,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-15 000 000,00 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
2016-2019 -47 889 191,00 -15 000 000,00 -100,0

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +6 660 043,00 

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів

по вул. Стрілецькій,57 в м. Вінниці
2018-2021 -5 282 044,00 9,1

Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр

надання адміністративних послуг по вул.

Замостянська,7 в м. Вінниці 

2019 +11 942 087,00 100,0

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на проведення робіт,

пов’язаних зі створенням і забезпеченням

функціонування центрів надання

адміністративних послуг, у тому числі послуг

соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку) 
+11 246 044,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     +35 400 000,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

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 

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

 в тому числі:



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- співфінансування з бюджету (бюджету

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів

України від 15.05.2019р. № 351-р

+20 000 000,00

1517363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій                                          

+35 400 000,00

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 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу “Палац дітей та юнацтва

Вінницької міської ради” по вул. Хмельницьке

шосе, 22 в м. Вінниці

2019 +4 356 000,00 +4 356 000,00 100,0

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

+3 956 000,00

= співфінансування за рахунок коштів бюджету

(бюджету розвитку)
+400 000,00

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому

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

будівництво

2015-2020 +146 727 754,00 +10 000 000,00 69,2

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

+10 000 000,00

Добудова головного корпусу клінічної лікарні

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68,

м. Вінниці - будівництво

2017-2019 +265 938 737,00 +25 000 000,00 100,0

в тому числі:

= за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

+25 000 000,00
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1200000 Департамент міського господарства +96 483,00 

1210000 Департамент міського господарства +96 483,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+96 483,00 

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

Комарова (від перехрестя з вул. О.Гончара до КНС)

в м.Вінниці

2019 +339 691,00 100,0

Реконструкція мережі водопостачання Д-200 мм по

вул. Чехова від ВНС до вул. Чумацька, 214 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +77 180,00 +59 529,00 100,0

Реконструкція мережі зливової каналізації по вул.

Сергія Зулінського, 49 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2018-2019 +100 000,00 +100 000,00 100,0

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №50 по вул. Данила Галицького в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +230 744,00 +170 336,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №52,54,58,56 по вул. Олега Антонова в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -66 826,00 -100 599,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №56,58,64,66 по вул.Київська в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2019 +84 299,00 +63 197,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №81 по просп. Юності в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 +133 231,00 +131 605,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №131 по вул. Князів Коріатовичів в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -173 135,00 -173 135,00 -100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №31 по вул. Марії Литвиненко-Вольгемут

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -170 482,00 -170 482,00 -100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №43 по вул. Гонти в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -12 524,00 -12 609,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №41 по вул. Гонти в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2019 -12 524,00 -12 609,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлового будинку № 60 по вул. Київській в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -5 930,00 -27 107,00 100,0 
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Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлових будинків №27, 29 по вул. Ширшова в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -92 259,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації до

житлових будинків №23, 25 по вул. С.Зулінського в

м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 -86 912,00 100,0 

Реконструкція мережі теплопостачання до житлових

будинків №23, 25 по вул.С.Зулінського в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2019 -54 643,00 -108 788,00 100,0 

Реконструкція мережі водопроводу Д=250мм в

районі будинку № 180 по вул. Пирогова в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019 +16 625,00 +16 625,00 100,0 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+24 804 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+24 804 000,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +24 804 000,00 

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області) 

2017-2021 +12 800 000,00 66,1

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду бюджету
+7 551 220,00

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе 2017-2020 +2 634 727,00 +5 937 000,00 76,0

Реконструкція системи зовнішнього освітлення по 

вул. Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. 

Вінниці

2019-2020 +16 483 000,00 +6 067 000,00 36,8

 в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+1 603 000,00 

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку

Департамент енергетики, транспорту та зв’язку

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" 2019 -2 628 209,00 -2 628 209,00 -100,0

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця"
2019 -6 126 000,00 -6 126 000,00 -100,0
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бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

2019 +2 628 209,00 +2 628 209,00 100,0

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця" на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

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

Реконструкція інженерних мереж (внутрішні та

зовнішні мережі водопостачання, каналізації,

теплопостачання, гарячого водопостачання,

газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та

Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького

району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +2 599 049,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +2 599 049,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 599 049,00 

Будівництво системи відведення дощових вод з

влаштуванням локальних очисних споруд за

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

т.ч. проектні роботи)

2019 -360 125,00 -360 125,00 100,0

Нове будівництво 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 огорожі території за адресою: м.

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

проектні роботи)

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

Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця

вул.600-річчя,21

2018-2019 +2 599 049,00 +2 599 049,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду міського бюджету
+2 599 049,00

0600000 Департамент освіти +402 948,00

0610000 Департамент освіти +402 948,00

0617320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+402 948,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +402 948,00



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нове будівництво спортивно-оздоровчого

майданчика зі штучним покриттям на території

комунального закладу "Заклад дошкільної освіти №

20 Вінницької міської ради" по вул.О.Антонова, 13а

в м. Вінниця

2019 +216 961,00 +225 085,00 100,0

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини

загального фонду міського бюджету
+225 085,00

Реконструкція системи опалення та ГВП

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №50 Вінницької міської ради» по вул.

Острозького, 3 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 +47 863,00 +47 863,00 100,0

Нове будівництво лінії електропостачання до

комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 (243)

в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2019 +130 000,00 +130 000,00 100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту

Реконструкція частини будівлі котельні по

вул.Келецька, 94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м. Вінниці

2017-2020 -5 774 797,00 -1 406 121,00 -65,4

Реконструкція елінгу з надбудовою "МДЮСШ №2"

по узвозу Бузькому, 33 в м. Вінниця
2019 +1 406 121,00 +1 406 121,00 100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 273 968,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 273 968,00 

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +2 594 000,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +2 594 000,00 

0217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки +69 388,00 

 в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у

м.Вінниці (охоронний номер 365-М)

Капітальні видатки +69 388,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту Капітальні видатки +490 000,00 

 в тому числі:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої

системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в

м. Вінниця"

Капітальні видатки +490 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +120 580,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки +120 580,00 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
Капітальні видатки +120 580,00 

з них:

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

виправна колонія (№ 86)"
Капітальні видатки +120 580,00 

1200000 Департамент житлового господарства +7 699 835,00 

1210000 Департамент житлового господарства +7 699 835,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
Капітальні видатки +5 895 773,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового

фонду
Капітальні видатки +5 895 773,00 

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
Капітальні видатки +5 895 773,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
Капітальні видатки +5 895 773,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +1 804 062,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +1 804 062,00 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+9 745 774,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+9 745 774,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +8 279 774,00 

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +8 279 774,00 

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів Капітальні видатки +1 466 000,00 
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1417363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

Капітальні видатки +1 466 000,00 

з них:

- капітальний ремонт під’їздної дороги в смт Десна

Вінницького району Вінницької області частинами (I

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

ради до технічної дороги), 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 -5 700 020,00 

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 

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р.

Капітальні видатки -1 461 000,00 

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
Капітальні видатки -166 020,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

Капітальні видатки -122 190,00 

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в

смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

Капітальні видатки +7 166 020,00 

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

Капітальні видатки +5 539 000,00 
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 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету,  що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р. 

Капітальні видатки +1 461 000,00 

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
Капітальні видатки +166 020,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2019р.

Капітальні видатки +122 190,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +8 692 152,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +8 692 152,00 

1910160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

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

громадах

Капітальні видатки +35 000,00 

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +20 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Капітальні видатки +8 657 152,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
Капітальні видатки +8 229 152,00 

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
Капітальні видатки -1 500 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +9 729 152,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Капітальні видатки +428 000,00 

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +428 000,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування +400 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування +400 000,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
Капітальні видатки +400 000,00 
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з них:

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І.Богуна

та Б.Лук'яновського

Капітальні видатки +400 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики +9 241 521,72 

0810000 Департамент соціальної політики +9 241 521,72 

0813220 3220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для окремих категорій населення відповідно до

законодавства

Капітальні видатки +9 241 521,72 

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки +9 241 521,72 

0813221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8

пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб

з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях,

забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14

частини другої статті 7 Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які

потребують поліпшення житлових умов

Капітальні видатки +4 737 734,34 
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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

0813222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які

захищали незалежність, суверенітет та територіальну

цілісність України і брали безпосередню участь в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної

операції у період її проведення, у здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх

здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у

період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з

інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до

пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками

бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої

статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов

Капітальні видатки +1 008 973,00 

0813223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей учасників бойових дій на території

інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I -

II групи з числа учасників бойових дій на території інших

держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7

частини другої статті 7 Закону України "Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які

потребують поліпшення житлових умов

Капітальні видатки +3 494 814,38 

0813240 3240 Інші заклади та заходи Капітальні видатки

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері

соціального захисту і соціального забезпечення
Капітальні видатки

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними

обмеженнями "Гармонія"

Капітальні видатки -83 100,00 



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

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними

обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк

Капітальні видатки +83 100,00 

0600000 Департамент освіти +1 218 443,00 

0610000 Департамент освіти +1 218 443,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки +1 032 186,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних

територіальних громад

Капітальні видатки

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 перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
Капітальні видатки +1 032 186,00 

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 +299 986,00 

    з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об'єднаних територіальних 

громад

Капітальні видатки +267 800,00 

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету Капітальні видатки +32 186,00 

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +32 186,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +186 257,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Капітальні видатки +186 257,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
Капітальні видатки +186 257,00 

з них:



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк реалізації 

об'єкта (рік початку 

і завершення)

Загальна вартість 

об'єкта, гривень

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 

будівельної 

готовності об'єкта 

на кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
Капітальні видатки +212 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +40 000 000,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +40 000 000,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки +40 000 000,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +40 000 000,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки +40 000 000,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +40 000 000,00 

в тому числі:

  - 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 +40 000 000,00 

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Капітальні видатки +40 000 000,00 

Всього +169 234 442,72

Міський голова С.Моргунов



від 30.08.2019 №1877

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 131 117,00 -147 900,00 +3 279 017,00 +3 279 017,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 131 117,00 -147 900,00 +3 279 017,00 +3 279 017,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +50 000,00 +50 000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+50 000,00 +50 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами
+50 000,00 +50 000,00

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

+50 000,00 +50 000,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2019 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
+100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

+100 000,00 +100 000,00

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.
+2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00

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

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
+69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

 в тому числі:

Додаток 7

до рішення міської ради   

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Особняк" по вул. Пушкіна, 11 у

м.Вінниці (охоронний номер 365-М)

+69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на

реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи

збору плати за проїзд в громадському транспорті в м.

Вінниця"

-490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+312 680,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+312 680,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00

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
+312 680,00 +312 680,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +312 680,00 +312 680,00

- 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
-120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

з них:

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька 

виправна колонія (№ 86)"
-120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

1200000 Департамент міського господарства +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

1210000 Департамент міського господарства +96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

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.
+96 483,00 +96 483,00 +96 483,00

1200000 Департамент житлового господарства +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00

1210000 Департамент житлового господарства +7 699 835,00 +7 699 835,00 +7 699 835,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

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

- 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
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

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
+1 804 062,00 +1 804 062,00 +1 804 062,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +44 736 774,00 +10 187 000,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +44 736 774,00 +10 187 000,00 +34 549 774,00 +34 549 774,00

1410180 0180 Інша діяльність у сфері державного управління

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+197 000,00 +197 000,00

в тому числі:

 -  оплата консультаційних послуг з проведення тендерних 

закупівель (за міжнародними правилами  НЕФКО)   по 

проекту «Реконструкція системи зовнішнього освітлення по 

вул.Соборна, вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», 

співфінансування за рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+18 269 774,00 +9 990 000,00 +8 279 774,00 +8 279 774,00

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.
+24 804 000,00 +24 804 000,00 +24 804 000,00

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.

Соборна, вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
+6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00

в тому числі:

= співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету

розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00

1417360 7360 Виконання інвестиційних проектів +1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00

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
+1 466 000,00 +1 466 000,00 +1 466 000,00

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

- 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"

-5 700 020,00 -5 700 020,00 -5 700 020,00 

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 

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету  

на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р.

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
-166 020,00 -166 020,00 -166 020,00 

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гагаріна в

смт Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади

+7 166 020,00 +7 166 020,00 +7 166 020,00

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+5 539 000,00 +5 539 000,00 +5 539 000,00

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету,  що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2019р. 

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+166 020,00 +166 020,00 +166 020,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +81 604 706,00 +72 947 554,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +81 604 706,00 +72 947 554,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00

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
+70 532 954,00 +70 532 954,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+70 532 954,00 +70 532 954,00

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

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +70 495 607,00 +70 495 607,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +37 347,00 +37 347,00

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 860 000,00 +1 860 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.

в тому числі:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -2 628 209,00 -2 628 209,00 -2 628 209,00 

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" -6 126 000,00 -6 126 000,00 -6 126 000,00 

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

+2 628 209,00 +2 628 209,00 +2 628 209,00

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради Вінницького

району, Вінницької області

+5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні

мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання,

гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих

мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської

та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району,

Вінницької області (за межами населених пунктів)

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

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+89 000,00 +89 000,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +89 000,00 +89 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+89 000,00 +89 000,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+465 600,00 +465 600,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +465 600,00 +465 600,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00

в тому числі:

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- поповнення статутного капіталу КП 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
+8 229 152,00 +8 229 152,00 +8 229 152,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+428 000,00 +428 000,00 +428 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +440 000,00 +40 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +440 000,00 +40 000,00 +400 000,00 +400 000,00

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

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр.

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+40 000,00 +40 000,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
+40 000,00 +40 000,00

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

з них:

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І.Богуна та

Б.Лук'яновського

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

0800000 Департамент соціальної політики +76 060,00 +76 060,00

0810000 Департамент соціальної політики +76 060,00 +76 060,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+76 060,00 +76 060,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має

соціальну спрямованість

+76 060,00 +76 060,00

в тому числі:

- громадська організація молоді з обмеженими фізичними

можливостями "Гармонія"
+9 000,00 +9 000,00

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна

організація Українського товариства сліпих"
+62 980,00 +62 980,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" +4 080,00 +4 080,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення

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 
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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

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія"

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
-2 402 262,00 -2 319 162,00 -83 100,00 -83 100,00 

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія" імені Раїси Панасюк

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
+2 402 262,00 +2 319 162,00 +83 100,00 +83 100,00

0600000 Департамент освіти +3 497 090,00 +1 875 699,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00

0610000 Департамент освіти +3 497 090,00 +1 875 699,00 +1 621 391,00 +1 621 391,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+407 050,00 +407 050,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+407 050,00 +407 050,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

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

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+2 074 715,00 +1 042 529,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+2 042 529,00 +1 042 529,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+1 522 329,00 +522 329,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +520 200,00 +520 200,00

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

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 

= капітальний ремонт комунального закладу "Деснянський

навчально-виховний комплекс: початкова школа - заклад

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

Гагаріна, 11

+299 986,00 +299 986,00 +299 986,00

    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

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
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Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

0611070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+17 517,00 +17 517,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+14 117,00 +14 117,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 400,00 +3 400,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +594 860,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +594 860,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00

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
+594 860,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+594 860,00 +382 860,00 +212 000,00 +212 000,00

0617320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+402 948,00 +402 948,00 +402 948,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +402 948,00 +402 948,00 +402 948,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +45 141 400,00 +5 141 400,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +45 141 400,00 +5 141 400,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +41 448 638,00 +1 448 638,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+41 448 638,00 +1 448 638,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 448 638,00 +1 448 638,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +41 371 073,00 +1 371 073,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 371 073,00 +1 371 073,00

в тому числі:
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 371 073,00 +1 371 073,00

     в тому числі:

= проведення поточних ремонтів 

приміщень  закладів охорони здоров'я 
+535 000,00 +535 000,00

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+836 073,00 +836 073,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

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

Вінниця

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+77 565,00 +77 565,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +77 565,00 +77 565,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+77 565,00 +77 565,00

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+77 565,00 +77 565,00

Програма "Інформатизація галузі охорони

здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №38, зі змінами

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +150 200,00 +150 200,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+150 200,00 +150 200,00

в тому числі:
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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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+2 001 650,00 +2 001 650,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-150 200,00 -150 200,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-150 200,00 -150 200,00 

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-

2020 роки"

-322 500,00 -322 500,00 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+172 300,00 +172 300,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+86 362,00 +86 362,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+86 362,00 +86 362,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +86 362,00 +86 362,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+86 362,00 +86 362,00

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+86 362,00 +86 362,00

Програма "Інформатизація галузі охорони

здоров’я м.Вінниці на 2016-2020 роки"

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №38, зі змінами

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.

в тому числі:

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я м.Вінниці на 2016-

2020 роки"

-55 000,00 -55 000,00 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+55 000,00 +55 000,00

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
+2 906 400,00 +2 906 400,00



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

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+2 906 400,00 +2 906 400,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+700 000,00 +700 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду бюджету
+700 000,00 +700 000,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги
+700 000,00 +700 000,00

в тому числі:

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
+700 000,00 +700 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00

1510000 Департамент капітального будівництва +61 060 269,00 +61 060 269,00 +61 060 269,00

1515040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

1515046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

в тому числі:

 =  на  реконструкцію приміщень спортивного 

комплексу по вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниця (на 

реконструкцію спортивного басейну) за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на будівництво нових, реконструкцію та капітальний 

ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і 

двадцятип’ятиметрових басейнів 

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

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.
-15 999 774,00 -15 999 774,00 -15 999 774,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -999 774,00 -999 774,00 -999 774,00 

з них:

- реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня

школа I - III ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул.

В.Порика, 20 в м. Вінниця

+9 286 000,00 +9 286 000,00 +9 286 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на  створення та ремонт 

існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх ступенів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+2 786 000,00 +2 786 000,00 +2 786 000,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури 

і спорту
-15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+6 660 043,00 +6 660 043,00 +6 660 043,00

з них:

- реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 
+11 942 087,00 +11 942 087,00 +11 942 087,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі 

створенням і забезпеченням функціонування центрів 

надання адміністративних послуг, у тому числі послуг 

соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+11 246 044,00 +11 246 044,00 +11 246 044,00

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.
+35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються 

за рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку

з них:

- 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:



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 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:                                          

+35 400 000,00 +35 400 000,00 +35 400 000,00

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 

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального

закладу “Палац дітей та юнацтва Вінницької міської ради” по

вул. Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

+4 356 000,00 +4 356 000,00 +4 356 000,00

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня в житловому кварталі

№ 8 району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої

медичної допомоги по вул. Київській, 68, м. Вінниці -

будівництво

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

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій

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

3700000 Департамент фінансів -4 380 857,00 -3 549 357,00 -831 500,00 -831 500,00 

3710000 Департамент фінансів -4 380 857,00 -3 549 357,00 -831 500,00 -831 500,00 

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
+72 500,00 +72 500,00

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

електронних та друкованих засобах масової інформації
+72 500,00 +72 500,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 
Рішення міської ради від

21.12.2018р.
-3 691 857,00 -3 691 857,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади у формі укладення договорів позики (кредитних

договорів) з фінансовою установою

-3 691 857,00 -3 691 857,00 

3718880 8800

Виконання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

3718881 8881 0490

Надання Автономною Республікою Крим, обласною радою

чи територіальною громадою міста, об'єднаною

територіальною громадою коштів для забезпечення

гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали

кредити під місцеві гарантії

-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

в тому числі:

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353
-831 500,00 -831 500,00 -831 500,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- обласному бюджету Вінницької області на виконання

заходів "Регіональної цільової програми будівництва

(придбання) доступного житла у Вінницькій області на 2010-

2017 роки", термін виконання якої продовжено на 2018-2020

роки 

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+70 000,00 +70 000,00

0200000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00

0210000 Департамент самоврядного контролю +30 000,00 +30 000,00

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих

документів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2019 рік 

Рішення міської ради від

21.12.2018р.
+30 000,00 +30 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +43 584,00 +43 584,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +43 584,00 +43 584,00

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +43 584,00 +43 584,00

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +43 584,00 +43 584,00

Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки 
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2320, зі змінами
+43 584,00 +43 584,00

ВСЬОГО +243 176 461,00 +86 644 040,00 +156 532 421,00 +156 532 421,00

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



від 30.08.2019 №1877

(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 +1 517 039,00 +1 517 039,00 +918 565,00 +14 000,00 +2 629 000,00 +2 629 000,00 +2 629 000,00 +4 146 039,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 243 349,00 +1 243 349,00 +918 565,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +3 857 349,00

 - за рахунок доходів бюджету +273 690,00 +273 690,00 +14 000,00 +15 000,00 +15 000,00 +15 000,00 +288 690,00

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

-72 500,00 -72 500,00 -72 500,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+1 392 539,00 +1 392 539,00 +918 565,00 +14 000,00 +2 629 000,00 +2 629 000,00 +2 629 000,00 +4 021 539,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 243 349,00 +1 243 349,00 +918 565,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +2 614 000,00 +3 857 349,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

 в тому числі:

- оплата консультаційних послуг з проведення тендерних

закупівель (за міжнародними правилами НЕФКО) по проекту

«Реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул.Соборна,

вул.Пирогова, вул.Келецька в м.Вінниці», співфінансування за

рахунок коштів бюджету

+197 000,00 +197 000,00 +197 000,00

1000 1000 Освіта +1 875 699,00 +1 875 699,00 +1 218 443,00 +1 218 443,00 +1 218 443,00 +3 094 142,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+1 326 356,00 +1 326 356,00 +1 244 186,00 +1 244 186,00 +1 244 186,00 +2 570 542,00

 - за рахунок доходів бюджету +549 343,00 +549 343,00 -25 743,00 -25 743,00 -25 743,00 +523 600,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +407 050,00 +407 050,00 +407 050,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+407 050,00 +407 050,00 +407 050,00

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+1 042 529,00 +1 042 529,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +2 074 715,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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 

Додаток 8

до рішення міської ради   

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+522 329,00 +522 329,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 032 186,00 +1 554 515,00

 - за рахунок доходів бюджету +520 200,00 +520 200,00 +520 200,00

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

+299 986,00 +299 986,00 +299 986,00 +299 986,00

    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 +267 800,00

 - співфінансування за рахунок коштів бюджету +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету
+32 186,00 +32 186,00 +32 186,00 +32 186,00

1070 1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+17 517,00 +17 517,00 +17 517,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+14 117,00 +14 117,00 +14 117,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 400,00 +3 400,00 +3 400,00

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки
+408 603,00 +408 603,00 +186 257,00 +186 257,00 +186 257,00 +594 860,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+382 860,00 +382 860,00 +212 000,00 +212 000,00 +212 000,00 +594 860,00

2000 2000 Охорона здоров’я +5 141 400,00 +5 141 400,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +45 141 400,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 535 000,00 +1 535 000,00 +1 535 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 448 638,00 +1 448 638,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +41 448 638,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00



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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.

 - за рахунок доходів бюджету +1 448 638,00 +1 448 638,00 +1 448 638,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 521 273,00 +1 521 273,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +41 521 273,00

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+150 200,00 +150 200,00 +150 200,00

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+2 001 650,00 +2 001 650,00 +2 001 650,00

 - за рахунок доходів бюджету +1 371 073,00 +1 371 073,00 +1 371 073,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 371 073,00 +1 371 073,00 +1 371 073,00

     в тому числі:

= проведення поточних ремонтів приміщень  

закладів охорони здоров'я 
+535 000,00 +535 000,00 +535 000,00

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+836 073,00 +836 073,00 +836 073,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

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

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з  державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих 

територій

+40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00 +40 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-72 635,00 -72 635,00 -72 635,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-150 200,00 -150 200,00 -150 200,00 

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+172 300,00 +172 300,00 +172 300,00

 - за рахунок доходів бюджету +77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

в тому числі:
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споживання

з них

видатки 

розвитку

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+77 565,00 +77 565,00 +77 565,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2019р.

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 

 - виконання заходів програми "Інформатизація 

галузі охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+55 000,00 +55 000,00 +55 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

     в тому числі:

 = лікувальне харчування хворих у закладах 

охорони здоров’я
+86 362,00 +86 362,00 +86 362,00

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+2 906 400,00 +2 906 400,00 +2 906 400,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги

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

в тому числі:

 - безкоштовне надання послуг зубопротезування 

пільговим категоріям населення
+700 000,00 +700 000,00 +700 000,00
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3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +443 982,00 +443 982,00 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 685 503,72

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +317 922,00 +317 922,00 +317 922,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

 - за рахунок доходів бюджету +121 980,00 +121 980,00 +121 980,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+233 922,00 +233 922,00 +233 922,00

3040 3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям
-11 791 912,00 -11 791 912,00 -11 791 912,00 

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
-11 791 912,00 -11 791 912,00 -11 791 912,00 

3045 3045 1040 Надання допомоги на дітей одиноким матерям -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

3047 3047 1040 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -2 165 690,00 -2 165 690,00 -2 165 690,00 

3049 3049 1040
Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років

"муніципальна няня"
-1 626 222,00 -1 626 222,00 -1 626 222,00 

3080 3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну

виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного

віку, допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

+11 791 912,00 +11 791 912,00 +11 791 912,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+11 791 912,00 +11 791 912,00 +11 791 912,00

3083 3083 1010
Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II

групи внаслідок психічного розладу
-1 000 937,00 -1 000 937,00 -1 000 937,00 
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3086 3086 1040

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку,

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні

розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або

хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала

тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує

паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

-339 744,00 -339 744,00 -339 744,00 

3087 3087 1040
Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних

сім'ях
+13 132 593,00 +13 132 593,00 +13 132 593,00

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +76 060,00 +76 060,00 +76 060,00

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+76 060,00 +76 060,00 +76 060,00

в тому числі:

 - громадська організація молоді з обмеженими фізичними 

можливостями "Гармонія"
+9 000,00 +9 000,00 +9 000,00

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+62 980,00 +62 980,00 +62 980,00

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" +4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+4 080,00 +4 080,00 +4 080,00

3220 3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72 +9 241 521,72

3221 3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання,

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній

операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують

поліпшення житлових умов

+4 737 734,34 +4 737 734,34 +4 737 734,34 +4 737 734,34
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3222 3222 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,

суверенітет та територіальну цілісність України і брали

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні

її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах

антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,

та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи

відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або

учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини

першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00 +1 008 973,00

3223 3223 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей учасників бойових дій на території інших держав,

визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для

осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на

території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з

перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини

другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення

житлових умов

+3 494 814,38 +3 494 814,38 +3 494 814,38 +3 494 814,38

3240 3240 Інші заклади та заходи +134 000,00 +134 000,00 +134 000,00

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія"
-2 319 162,00 -2 319 162,00 -1 540 742,00 -248 652,00 -83 100,00 -83 100,00 -83 100,00 -2 402 262,00 

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+2 319 162,00 +2 319 162,00 +1 540 742,00 +248 652,00 +83 100,00 +83 100,00 +83 100,00 +2 402 262,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +134 000,00 +134 000,00 +134 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020

роки

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

з них:
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 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

- надання матеріальної допомоги Матійчук Аліні Володимирівні на

лікування її сина Матійчука Дениса Васильовича 2016 року

народження за рахунок субвенції з обласного бюджету

+84 000,00 +84 000,00 +84 000,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та

капітальний ремонт існуючих спортивних

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів

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

 - за рахунок доходів бюджету +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

5046 5046 0810

Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт

існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і

двадцятип'ятиметрових басейнів

+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

з них:

-реконструкція приміщення спортивного комплексу по вул.

Академіка Янгеля,48 в м.Вінниця 
+35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00 +35 000 000,00

в тому числі:

 =  на  реконструкцію приміщень спортивного комплексу по 

вул. Академіка Янгеля, 48 в м. Вінниця (на реконструкцію 

спортивного басейну) за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, 

реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних 

п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів 

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00 +15 000 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +82 482 954,00 +82 482 954,00 +15 979 609,00 +15 979 609,00 +15 979 609,00 +98 462 563,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+80 845 607,00 +80 845 607,00 +15 979 609,00 +15 979 609,00 +15 979 609,00 +96 825 216,00

 - за рахунок доходів бюджету +137 347,00 +137 347,00 +137 347,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+70 532 954,00 +70 532 954,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +76 428 727,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

з них:

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових 

будинків, включаючи будинки ОСББ
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду бюджету      
+5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00 +5 895 773,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+70 532 954,00 +70 532 954,00 +70 532 954,00
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в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +70 495 607,00 +70 495 607,00 +70 495 607,00

в тому числі:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+68 995 607,00 +68 995 607,00 +68 995 607,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +37 347,00 +37 347,00 +37 347,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +11 850 000,00 +11 850 000,00 +10 083 836,00 +10 083 836,00 +10 083 836,00 +21 933 836,00

в тому числі:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+11 850 000,00 +11 850 000,00 +10 083 836,00 +10 083 836,00 +10 083 836,00 +21 933 836,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2019 роки"

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

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

 - за рахунок доходів бюджету

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

 в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +55 898 137,00 +55 898 137,00 +55 898 137,00 +55 898 137,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на на створення та ремонт існуючих спортивних

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх

ступенів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+36 466 000,00 +36 466 000,00 +36 466 000,00 +36 466 000,00

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і

забезпеченням функціонування центрів надання

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00
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- за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

бюджету станом на 01.01.2019р.

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+7 776 305,00 +7 776 305,00 +7 776 305,00 +7 776 305,00

 - за рахунок доходів бюджету -6 090 211,00 -6 090 211,00 -6 090 211,00 -6 090 211,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +24 900 483,00 +24 900 483,00 +24 900 483,00 +24 900 483,00

в тому числі:

- реконструкція системи зовнішнього освітлення по вул. Соборна,

вул. Пирогова, вул. Келецька в м. Вінниці
+6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00 +6 067 000,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00 +1 603 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+7 551 220,00 +7 551 220,00 +7 551 220,00 +7 551 220,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -15 596 826,00 -15 596 826,00 -15 596 826,00 -15 596 826,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -596 826,00 -596 826,00 -596 826,00 -596 826,00 

з них:

- реконструкція спортивного ядра закладу "Загальноосвітня школа I

- III ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В.Порика, 20 в

м. Вінниця

+9 286 000,00 +9 286 000,00 +9 286 000,00 +9 286 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на  створення та ремонт існуючих спортивних 

комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

ступенів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+2 786 000,00 +2 786 000,00 +2 786 000,00 +2 786 000,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+225 085,00 +225 085,00 +225 085,00 +225 085,00

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

спорту
-15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +9 259 092,00 +9 259 092,00 +9 259 092,00 +9 259 092,00

в тому числі:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -2 628 209,00 -2 628 209,00 -2 628 209,00 -2 628 209,00 

 - реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" -6 126 000,00 -6 126 000,00 -6 126 000,00 -6 126 000,00 

- реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території

Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької

області

+2 628 209,00 +2 628 209,00 +2 628 209,00 +2 628 209,00

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

+5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00 +5 526 000,00

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі

водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого

водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

"Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-

Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області

(за межами населених пунктів)

+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00
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- реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр надання

адміністративних послуг по вул. Замостянська,7 в м. Вінниці 
+11 942 087,00 +11 942 087,00 +11 942 087,00 +11 942 087,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням і 

забезпеченням функціонування центрів надання 

адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 

характеру, в форматі "Прозорий офіс"

+11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00 +11 246 043,00

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+11 246 044,00 +11 246 044,00 +11 246 044,00 +11 246 044,00

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00 +2 599 049,00

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

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

номер 365-М)

+69 388,00 +69 388,00 +69 388,00 +69 388,00

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

з них:

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Магістратською, Петрусенко, Пестеля, І.Богуна та Б.Лук'яновського
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +36 866 000,00 +36 866 000,00 +36 866 000,00 +36 866 000,00

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

з них:

- 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 

- добудова головного корпусу 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
+36 866 000,00 +36 866 000,00 +36 866 000,00 +36 866 000,00

з них:
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- 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"

-5 700 020,00 -5 700 020,00 -5 700 020,00 -5 700 020,00 

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 залишку субвенції з місцевого бюджету  на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

бюджету станом на 01.01.2019р.

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
-166 020,00 -166 020,00 -166 020,00 -166 020,00 

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 

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

Десна Вінницької міської об’єднаної територіальної громади
+7 166 020,00 +7 166 020,00 +7 166 020,00 +7 166 020,00

з них:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+5 539 000,00 +5 539 000,00 +5 539 000,00 +5 539 000,00

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету,  що утворився по загальному фонду 

бюджету станом на 01.01.2019р. 

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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+166 020,00 +166 020,00 +166 020,00 +166 020,00

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 

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

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

Хмельницьке шосе, 22 в м. Вінниці

+4 356 000,00 +4 356 000,00 +4 356 000,00 +4 356 000,00

в тому числі:
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 = 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

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

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

району "Поділля" в м. Вінниці – будівництво
+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

- добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

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

в тому числі:

 = за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

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

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+64 600,00 +64 600,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +554 600,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+554 600,00 +554 600,00 +554 600,00

 - за рахунок доходів бюджету -490 000,00 -490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+89 000,00 +89 000,00 +89 000,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+465 600,00 +465 600,00 +465 600,00

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -490 000,00 -490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-490 000,00 -490 000,00 +490 000,00 +490 000,00 +490 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +43 584,00 +43 584,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 700 736,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+43 584,00 +43 584,00 +10 157 152,00 +10 157 152,00 +10 157 152,00 +10 200 736,00

 - за рахунок доходів бюджету
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7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму +43 584,00 +43 584,00 +43 584,00

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів +43 584,00 +43 584,00 +43 584,00

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду

бюджету
+43 584,00 +43 584,00 +43 584,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00 +8 657 152,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+8 229 152,00 +8 229 152,00 +8 229 152,00 +8 229 152,00

з них:

=  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
-1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00 

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+9 729 152,00 +9 729 152,00 +9 729 152,00 +9 729 152,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+428 000,00 +428 000,00 +428 000,00 +428 000,00

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду бюджету
+428 000,00 +428 000,00 +428 000,00 +428 000,00

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -3 691 857,00 -3 691 857,00 -3 691 857,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичення до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) з фінансовою

установою

-3 691 857,00 -3 691 857,00 -3 691 857,00 

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на виконання заходів

"Регіональної цільової програми будівництва (придбання)

доступного житла у Вінницькій області на 2010-2017 роки", термін

виконання якої продовжено на 2018-2020 роки 

+70 000,00 +70 000,00 +70 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+192 100,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2019р.
+192 100,00 +192 100,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +312 680,00

в тому числі:
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- 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"

+312 680,00 +312 680,00 +312 680,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +312 680,00 +312 680,00 +312 680,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-120 580,00 -120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

з них:

  = заходи, які виконує Державна установа "Вінницька виправна 

колонія (№ 86)"
-120 580,00 -120 580,00 +120 580,00 +120 580,00 +120 580,00

ВСЬОГО +88 169 501,00 +88 169 501,00 +918 565,00 +14 000,00 +169 234 442,72 +169 234 442,72 +169 234 442,72 +257 403 943,72

Міський голова  С.Моргунов     



до  рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+192 100,00 +120 580,00 +312 680,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+192 100,00 +192 100,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+120 580,00 +120 580,00 

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"

+312 680,00 +312 680,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+312 680,00 +312 680,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +312 680,00 +312 680,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+312 680,00 +312 680,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
-120 580,00 +120 580,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-120 580,00 -120 580,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+120 580,00 +120 580,00 

з них:

= заходи, які виконує Державна установа "Вінницька

виправна колонія (№ 86)"
-120 580,00 +120 580,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-120 580,00 -120 580,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+120 580,00 +120 580,00 

1417360

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Виконання інвестиційних проектів

1417363

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 

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"

-1 583 190,00 -1 583 190,00 

з них:

3132

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого 

бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

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

3132
 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

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

 Додаток 9

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

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

01.01.2019р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Гагаріна в смт Десна Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

+1 583 190,00 +1 583 190,00 

з них:

3132

 = за рахунок залишку субвенції з місцевого 

бюджету  на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

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

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
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

1917670

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-1 500 000,00 -1 500 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-1 500 000,00 -1 500 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-1 500 000,00 -1 500 000,00 

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста +150 200,00 +150 200,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+150 200,00 +150 200,00 

з них:

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

м.Вінниці на 2016-2020 роки"

-1 851 450,00 -1 851 450,00 

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

на 2016-2020 роки"

+2 001 650,00 +2 001 650,00 

= співфінансування заходів з виконання спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

-150 200,00 -150 200,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-150 200,00 -150 200,00 

з них:

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

м.Вінниці на 2016-2020 роки"

-322 500,00 -322 500,00 

 - виконання заходів програми 

"Інформатизація галузі охорони здоров’я 

на 2016-2020 роки"

+172 300,00 +172 300,00 

0712030
Департамент 

охорони здоров’я

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,

породіллям та новонародженим

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 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

- виконання заходів програми "Інформатизація галузі

охорони здоров’я на 2016-2020 роки"
+55 000,00 +55 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+55 000,00 +55 000,00 

ВСЬОГО +1 692 100,00 -1 379 420,00 +312 680,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    



до  рішення міської ради

від 30.08.2019 №1877

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0210160
Виконавчий комітет 

міської ради

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+2 594 000,00 +2 594 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+2 594 000,00 +2 594 000,00 

0217330
Виконавчий комітет 

міської ради
Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 599 049,00 +2 599 049,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+2 599 049,00 +2 599 049,00 

в тому числі:

3210

Реконструкція частини приміщень першого поверху

адміністративної будівлі за адресою: м.Вінниця вул.600-

річчя,21 

+2 599 049,00 +2 599 049,00 

1210160

Департамент 

житлового 

господарства

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+20 000,00 +20 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +20 000,00 +20 000,00 

1216010

Департамент 

житлового 

господарства

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+5 895 773,00 +5 895 773,00 

1216011
Експлуатація та технічне обслуговування

житлового фонду +5 895 773,00 +5 895 773,00 

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+5 895 773,00 +5 895 773,00 

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) +5 895 773,00 +5 895 773,00 

1216030

Департамент 

житлового 

господарства

Організація благоустрою населених пунктів +1 804 062,00 +1 804 062,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +1 804 062,00 +1 804 062,00 

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів +9 990 000,00 +8 279 774,00 +18 269 774,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +9 990 000,00 +9 990 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +8 279 774,00 +8 279 774,00 

1417310

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
+7 551 220,00 +7 551 220,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів +7 551 220,00 +7 551 220,00 

в тому числі:

3122

Будівництво комплексу по знешкодженню побутових

відходів (на території Людавської сільської ради

Жмеринського району Вінницької області) 

+7 551 220,00 +7 551 220,00 

1910160

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+102 700,00 +20 000,00 +122 700,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +102 700,00 +102 700,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+20 000,00 +20 000,00 

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+68 995 607,00 +68 995 607,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
+68 995 607,00 +68 995 607,00 

 Додаток 10

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

за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+68 995 607,00 +68 995 607,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+68 995 607,00 +68 995 607,00 

1916030

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Організація благоустрою населених пунктів +1 860 000,00 +1 860 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+1 860 000,00 +1 860 000,00 

1917420

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
+89 000,00 +89 000,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту +89 000,00 +89 000,00 

з них:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним транспортом
+89 000,00 +89 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+89 000,00 +89 000,00 

1917430

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та розвиток місцевих аеропортів +465 600,00 +465 600,00 

з них:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +465 600,00 +465 600,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+465 600,00 +465 600,00 

1917670
Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
+10 157 152,00 +10 157 152,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+10 157 152,00 +10 157 152,00 

в тому числі:

3210
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+9 729 152,00 +9 729 152,00 

3210

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

+428 000,00 +428 000,00 

0813190
Департамент 

соціальної політики
Соціальний захист ветеранів війни та праці +4 080,00 +4 080,00 

0813192

Надання фінансової підтримки громадським

організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну спрямованість

+4 080,00 +4 080,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+4 080,00 +4 080,00 

в тому числі:

 - громадська організація "Вінниця ДАУН СИНДРОМ" +4 080,00 +4 080,00 

0611010 Департамент освіти Надання дошкільної освіти +407 050,00 +407 050,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +407 050,00 +407 050,00 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

+522 329,00 +1 032 186,00 +1 554 515,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +522 329,00 +522 329,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +1 032 186,00 +1 032 186,00 

в тому числі:

3132

= капітальний ремонт комунального закладу

"Деснянський навчально-виховний комплекс:

початкова школа - заклад дошкільної освіти

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

11

+32 186,00 +32 186,00 

    з них:

 - співфінансування за рахунок коштів 

бюджету
+32 186,00 +32 186,00 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0611070 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами

та іншими навчальними закладами для дітей, які

потребують корекції фізичного та (або) розумового

розвитку

+14 117,00 +14 117,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +14 117,00 +14 117,00 

0611160 Департамент освіти Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +382 860,00 +212 000,00 +594 860,00 

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти +382 860,00 +212 000,00 +594 860,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки

+382 860,00 +212 000,00 +594 860,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+382 860,00 +382 860,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+212 000,00 +212 000,00 

0617320 Департамент освіти
Будівництво об'єктів соціально-культурного

призначення
+225 085,00 +225 085,00 

0617321 Будівництво освітніх установ та закладів +225 085,00 +225 085,00 

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів +225 085,00 +225 085,00 

в тому числі:

3122

Нове будівництво спортивно-оздоровчого майданчика

зі штучним покриттям на території комунального

закладу «Заклад дошкільної освіти № 20 Вінницької

міської ради» по вул. О.Антонова, 13а в м. Вінниця

+225 085,00 +225 085,00 

0712150
Департамент 

охорони здоров’я

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони

здоров’я
+700 000,00 +700 000,00 

0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +700 000,00 +700 000,00 

з них:

= надання жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади медичних послуг з вторинної

спеціалізованої медичної допомоги

+700 000,00 +700 000,00 

в тому числі:

 - безкоштовне надання послуг 

зубопротезування пільговим категоріям 

населення

+700 000,00 +700 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
+700 000,00 +700 000,00 

0217130

Департамент 

самоврядного 

контролю

Здійснення  заходів із землеустрою +30 000,00 +30 000,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення

площ земельних ділянок комунальної власності

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади,

які перебувають у користуванні інших осіб без

правовстановлюючих документів

+30 000,00 +30 000,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +30 000,00 +30 000,00 

2610160

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Керівництво і управління у відповідній сфері у

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

територіальних громадах

+1 120 649,00 +1 120 649,00 

2111 Заробітна плата +918 565,00 +918 565,00 

2120 Нарахування на оплату праці +202 084,00 +202 084,00 

2617620

Департамент 

маркетингу міста та 

туризму

Розвиток готельного господарства та туризму +43 584,00 +43 584,00 

2617622
Реалізація програм і заходів в галузі туризму та

курортів
+43 584,00 +43 584,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +43 584,00 +43 584,00 

ВСЬОГО +84 747 576,00 +40 370 301,00 +125 117 877,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


