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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  15.10.2020   №  2162 №                                                                        

   м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.12.2019 №2077» 

 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27.12.2019 №2077»  (додається). 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

Міський голова                                                                                      С.Моргунов 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 15.10.2020р. № 2162           

№         

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.12.2019  

№2077  

 

Керуючись ст. 23 та ч. 8 ст.78 Бюджетного кодексу України,  п. 23  ч. 1 ст. 

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

враховуючи розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 

12.10.2020р. №646, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.2020р. 

№2109, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

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

соціальної політики, комунального майна, земельних ресурсів, освіти, охорони 

здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, маркетингу та туризму, 

економіки і інвестицій, міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»: 

 

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

територіальної громади на 2020 рік на 4 174 100,0 гривень, в тому числі за 

рахунок трансфертів з обласного бюджету на 4 174 100,0 гривень, з них за 

рахунок відповідних трансфертів з державного бюджету – на 4 174 100,0 гривень. 

 

1.2 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  12 938 091,0 гривню. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 56 612 191,0 гривню. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3,      5- 

8, 10 рішення відповідно до додатків 1-8 даного рішення.  

 

1.6 . Пункти 1.5 та 1.6 тексту рішення викласти в новій редакції: 
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«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 751 019 175,74 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 733 489 175,74 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  

бюджету до бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  у  сумі                       

733 489 175,74 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 17 530 000,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної   громади   у   формі   укладання   кредитних договорів у сумі       

17 530 000,0  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 1 105 726 213,52 гривні, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 180 816 352,0 гривні, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 180 816 352,0 гривні згідно з додатком 2 

цього рішення; 

1.6.2. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 924 909 861,52 гривня, джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 733 489 175,74 гривень, запозичення до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в сумі 

169 054 484,95 гривні та направлення залишку коштів, що утворився по 

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 22 366 200,83 гривень згідно з додатком 

2 до цього рішення». 

 

1.7 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2020р., в сумі 39 500 000,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі в сумі 36 500 000,0 гривень - на додаткові видатки загального фонду 

бюджету, в сумі 3 000 000,0 гривень - на 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 

8 до даного рішення. 

 

1.8 . Пункт 5 тексту 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 4 100 034 593,1 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.9 . Підпункт 18.2 пункту 18 тексту 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 270 204 481,0 гривня, в тому числі фонд оплати 
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праці 185 134 106,0 гривень та спеціального фонду в сумі 16 266 049,0 гривень, 

в тому числі фонд оплати праці  4 752 680,0 гривень». 

 

1.10 . Перший абзац пункту 19 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради, як головному 

розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 10 985 336,0 

гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік по КПКВК 0217670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення 

статутного капіталу КП «Вінницякартсервіс» на розрахунковий рахунок 

зазначеного комунального підприємства, відкритий в установі банку». 

 

1.11 . Другий абзац пункту 20 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«-   КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 44 573 325,0 гривень;». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (В.Кривіцький). 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник  директора департаменту- 

начальник бюджетного відділу 

 

 
 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

40000000 Офіційні трансферти +4 174 100,00 +4 174 100,00

41000000 Від органів державного управління +4 174 100,00 +4 174 100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +4 174 100,00 +4 174 100,00

з них:

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
+4 174 100,00 +4 174 100,00

в тому числі:

 =  на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет 

десмопресином
+4 174 100,00 +4 174 100,00

Разом доходів +4 174 100,00 +4 174 100,00

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



                                                                                         

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

208200 На кінець періоду -39 500 000,00 -39 500 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-56 612 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

Загальне фінансування +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

602200 На кінець періоду -39 500 000,00 -39 500 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-56 612 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

Загальне фінансування +39 500 000,00 -17 112 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



до проекту рішення міської ради

02536000000

(код бюджету)

(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 -14 632 969,00 -14 632 969,00 -8 527 545,00 -882 975,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -17 047 680,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -14 632 969,00 -14 632 969,00 -8 527 545,00 -882 975,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -17 047 680,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -14 632 969,00 -14 632 969,00 -8 527 545,00 -882 975,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -2 414 711,00 -17 047 680,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-3 333 937,00 -3 333 937,00 -2 690 129,00 -78 610,00 -442 000,00 -442 000,00 -442 000,00 -3 775 937,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-11 270 494,00 -11 270 494,00 -5 837 416,00 -804 365,00 -7 407 211,00 -7 407 211,00 -7 407 211,00 -18 677 705,00 

0210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-528 538,00 -528 538,00 -528 538,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1200000 Департамент міського господарства -135 688,00 -135 688,00 -32 579,00 -19 800,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 841 234,00

1210000 Департамент міського господарства -135 688,00 -135 688,00 -32 579,00 -19 800,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 841 234,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -135 688,00 -135 688,00 -32 579,00 -19 800,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 841 234,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-135 688,00 -135 688,00 -32 579,00 -19 800,00 -135 688,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу 

видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 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

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

1



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них
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1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -37 306,00 -37 306,00 -37 306,00 -37 306,00 

1200000 Департамент житлового господарства -105 154,00 -105 154,00 -40 930,00 -56 345,00 -105 154,00 

1210000 Департамент житлового господарства -105 154,00 -105 154,00 -40 930,00 -56 345,00 -105 154,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-105 154,00 -105 154,00 -40 930,00 -56 345,00 -105 154,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -434 628,00 -434 628,00 -360 992,00 -18 328,00 -434 628,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -434 628,00 -434 628,00 -360 992,00 -18 328,00 -434 628,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -434 628,00 -434 628,00 -360 992,00 -18 328,00 -434 628,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-459 628,00 -459 628,00 -360 992,00 -18 328,00 -459 628,00 

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +35 716 094,00 +35 716 094,00 -580 274,00 -34 309,00 +3 049 980,00 +3 049 980,00 +3 049 980,00 +38 766 074,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +35 716 094,00 +35 716 094,00 -580 274,00 -34 309,00 +3 049 980,00 +3 049 980,00 +3 049 980,00 +38 766 074,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+36 500 000,00 +36 500 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +39 500 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -783 906,00 -783 906,00 -580 274,00 -34 309,00 +49 980,00 +49 980,00 +49 980,00 -733 926,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-733 926,00 -733 926,00 -580 274,00 -34 309,00 +49 980,00 +49 980,00 +49 980,00 -683 946,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+6 048 787,00 +6 048 787,00 +6 048 787,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+6 048 787,00 +6 048 787,00 +6 048 787,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +48 787,00 +48 787,00 +48 787,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+2 950 020,00 +2 950 020,00 +2 950 020,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +2 950 020,00 +2 950 020,00 +2 950 020,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

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

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-49 980,00 -49 980,00 -49 980,00 
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1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+27 451 213,00 +27 451 213,00 +27 451 213,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +27 451 213,00 +27 451 213,00 +27 451 213,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+27 500 000,00 +27 500 000,00 +27 500 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+27 500 000,00 +27 500 000,00 +27 500 000,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-48 787,00 -48 787,00 -48 787,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -530 330,00 -530 330,00 -384 263,00 -77 912,00 -530 330,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -530 330,00 -530 330,00 -384 263,00 -77 912,00 -530 330,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-530 330,00 -530 330,00 -384 263,00 -77 912,00 -530 330,00 

0800000 Департамент соціальної політики -3 902 611,00 -3 902 611,00 -2 748 441,00 -244 996,00 -3 902 611,00 

0810000 Департамент соціальної політики -3 902 611,00 -3 902 611,00 -2 748 441,00 -244 996,00 -3 902 611,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -3 902 611,00 -3 902 611,00 -2 748 441,00 -244 996,00 -3 902 611,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-3 902 611,00 -3 902 611,00 -2 748 441,00 -244 996,00 -3 902 611,00 

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

в тому числі:

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

в тому числі:
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- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

-7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

3100000 Департамент комунального майна -62 220,00 -62 220,00 -29 780,00 -27 387,00 -62 220,00 

3110000 Департамент комунального майна -62 220,00 -62 220,00 -29 780,00 -27 387,00 -62 220,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-62 220,00 -62 220,00 -29 780,00 -27 387,00 -62 220,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -638 066,00 -638 066,00 -506 465,00 -43 150,00 -638 066,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -638 066,00 -638 066,00 -506 465,00 -43 150,00 -638 066,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-646 792,00 -646 792,00 -506 465,00 -43 150,00 -646 792,00 

3610170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-21 619,00 -21 619,00 -21 619,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 345,00 +30 345,00 +30 345,00

 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

+30 345,00 +30 345,00 +30 345,00

0600000 Департамент освіти -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

0610000 Департамент освіти -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

 - за рахунок доходів бюджету -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

-2 805 600,00 -2 805 600,00 +1 429 835,00 -4 550 000,00 -2 805 600,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

+1 744 400,00 +1 744 400,00 +1 429 835,00 +1 744 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 550 000,00 -4 550 000,00 -4 550 000,00 -4 550 000,00 
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0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-1 744 400,00 -1 744 400,00 -1 429 835,00 -1 744 400,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

-1 744 400,00 -1 744 400,00 -1 429 835,00 -1 744 400,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -2 015 927,00 -2 015 927,00 -2 015 927,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -2 015 927,00 -2 015 927,00 -2 015 927,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

 - за рахунок доходів бюджету -6 190 027,00 -6 190 027,00 -6 190 027,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -4 545 585,00 -4 545 585,00 -4 545 585,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 545 585,00 -4 545 585,00 -4 545 585,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 

в тому числі:

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

0712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування

хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет

десмопресином)

+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

1000000 Департамент культури -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1010000 Департамент культури -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

в тому числі:
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти,

які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 26.02.2020р. № 211-р (зі змінами) 

+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68, у  м. Вінниці - будівництво
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

3700000 Департамент фінансів -2 344 320,00 -2 344 320,00 -1 843 544,00 -84 491,00 -2 344 320,00 

3710000 Департамент фінансів -2 344 320,00 -2 344 320,00 -1 843 544,00 -84 491,00 -2 344 320,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-2 344 320,00 -2 344 320,00 -1 843 544,00 -84 491,00 -2 344 320,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -971 424,00 -971 424,00 -754 800,00 -23 815,00 -971 424,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -971 424,00 -971 424,00 -754 800,00 -23 815,00 -971 424,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-971 424,00 -971 424,00 -754 800,00 -23 815,00 -971 424,00 

ВСЬОГО -12 938 091,00 -12 938 091,00 -15 809 613,00 -16 513 508,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00 +43 674 100,00
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41055000

Обласний бюджет +4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00 

Всього +4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

в тому числі:

на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий 

діабет десмопресином

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

Всього

загального фонду на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

1



02536000000

(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     +29 000 000,00 

1517361 7361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+29 000 000,00 

 - співфінансування з бюджету (бюджету 

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за 

рахунок коштів державного фонду регіонального 

розвитку відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26.02.2020р. № 211-р (зі 

змінами)

+29 000 000,00 

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні 

швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68,  

у м. Вінниці - будівництво

2017-2020 +10 502 290,00 +5,3 +29 000 000,00 +45,3 

1200000 Департамент міського господарства -37 306,00 

1210000 Департамент міського господарства -37 306,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-37 306,00 

Реконструкція мережі теплопостачання до

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 -459,00 -214 709,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28,

вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи) 

2020 -649 489,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020-2021 -110 333,00 -8,8

 Додаток 5  

до проекту рішення міської ради

Зміни до розподілу 

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами у 2020 році

1



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкція волейбольного майданчика на

території КП «Центральний міський стадіон» по

вул. Замостянській,16 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)                                          

2020 -12 358,00

з них:

- на реалізацію проекту «Волейбольний

майданчик біля центрального міського стадіону»

- переможця конкурсу проектів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади»                           

-12 358,00

Реконструкція спортивного майданчика на

площі Шкільній в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)            

2020 -16 535,00

з них:

- на реалізацію проекту «Реконструкція

спортивного поля на площі Шкільній (мікрорайон

Старого міста)» - переможця конкурсу проектів

в рамках «Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади» 

-16 535,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Юності, 31 в

м.Вінниці

2020 -6 841,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. Князів

Коріатовичів, 68,70 в м.Вінниці

2020 -10 249,00

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку №36  по вул. Шевченка в м.Вінниці
2020 -3 322,00

Реконструкція мережі водопроводу до житлового

будинку по вул. О.Антонова,48а в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2020 +69 627,00 +67 288,00

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

по 2 пров.Бестужева в м. Вінниці
2019-2021 +4 948 978,00 +7,4 +822 700,00 +24,0 

Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му

провулку Матросова (від будинку № 22 до

вул.Маяковського) в м.Вінниці

2020 +139 003,00 0,0 +96 542,00 +100,0 
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000000 Департамент культури +30 619,00 

1010000 Департамент культури +30 619,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +30 619,00 

Реконструкція системи газопостачання будівлі 

бібліотеки-філії №16 закладу  культури 

"Вінницька міська централізована бібліотечна 

система" по вул. Бучми, 96 (в т.ч. проектні 

роботи)

2020 +42 872,00 +28,6 +30 619,00 +100,0 

Всього +28 993 313,00

3



02536000000

(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +5 405 962,00 -28 538,00 +5 434 500,00 +5 434 500,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +5 405 962,00 -28 538,00 +5 434 500,00 +5 434 500,00

0210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-528 538,00 -528 538,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" 
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+500 000,00 +500 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним

підприємствам засобів масової інформації у

2017 - 2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №306, зі змінами
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне

агентство "ВІТА"
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1200000 Департамент міського господарства +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00

1210000 Департамент міського господарства +26 976 922,00 +26 976 922,00 +26 976 922,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-37 306,00 -37 306,00 -37 306,00 

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію міських програм у 2020 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

1



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

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +25 000,00 +25 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +25 000,00 +25 000,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +25 000,00 +25 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
+25 000,00 +25 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +39 450 020,00 +36 450 020,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +39 450 020,00 +36 450 020,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+6 048 787,00 +6 048 787,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+6 048 787,00 +6 048 787,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +6 000 000,00 +6 000 000,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +48 787,00 +48 787,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+2 950 020,00 +2 950 020,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +2 950 020,00 +2 950 020,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним

транспортом загального користування 

Програма розвитку муніципального

пасажирського автомобільного транспорту

загального користування на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №540, зі змінами
+3 000 000,00 +3 000 000,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
-49 980,00 -49 980,00 

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом
+27 451 213,00 +27 451 213,00

1917426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +27 451 213,00 +27 451 213,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+27 500 000,00 +27 500 000,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
-48 787,00 -48 787,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00
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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

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

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
+7 500,00 +7 500,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+7 500,00 +7 500,00

в тому числі:

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна

організація Українського товариства сліпих"
+7 500,00 +7 500,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -7 500,00 -7 500,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-7 500,00 -7 500,00 

в тому числі:

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади (відшкодування втрат

комунальним некомерційним підприємствам та комунальним

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-7 500,00 -7 500,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів +8 726,00 +8 726,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +8 726,00 +8 726,00

3610170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-21 619,00 -21 619,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+30 345,00 +30 345,00

 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

+30 345,00 +30 345,00

0600000 Департамент освіти -15 000 000,00 -15 000 000,00 

0610000 Департамент освіти -15 000 000,00 -15 000 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-9 550 000,00 -9 550 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -9 550 000,00 -9 550 000,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

-2 805 600,00 -2 805 600,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-2 805 600,00 -2 805 600,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

+1 744 400,00 +1 744 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 550 000,00 -4 550 000,00 

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти 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
-200 000,00 -200 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -200 000,00 -200 000,00 

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-700 000,00 -700 000,00 

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної

(професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-1 744 400,00 -1 744 400,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

-1 744 400,00 -1 744 400,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -2 015 927,00 -2 015 927,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -2 015 927,00 -2 015 927,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -4 545 585,00 -4 545 585,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-4 545 585,00 -4 545 585,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 545 585,00 -4 545 585,00 

в тому числі: ,

 = заклади охорони здоров'я міста -4 136 015,00 -4 136 015,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 136 015,00 -4 136 015,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -4 136 015,00 -4 136 015,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-409 570,00 -409 570,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -409 570,00 -409 570,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -409 570,00 -409 570,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-466 486,00 -466 486,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-466 486,00 -466 486,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -466 486,00 -466 486,00 

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -466 486,00 -466 486,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -15 448,00 -15 448,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-15 448,00 -15 448,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -15 448,00 -15 448,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -15 448,00 -15 448,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -1 162 508,00 -1 162 508,00 

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-1 162 508,00 -1 162 508,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-1 162 508,00 -1 162 508,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 162 508,00 -1 162 508,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1 162 508,00 -1 162 508,00 

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
+4 174 100,00 +4 174 100,00

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+4 174 100,00 +4 174 100,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном

та нецукровий діабет десмопресином)

+4 174 100,00 +4 174 100,00

1000000 Департамент культури -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1010000 Департамент культури -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 

в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-

2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів,

фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються

за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-7 880 848,00 -7 880 848,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

5



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

1517361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

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 26.02.2020р. № 211-р (зі

змінами)

+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої

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

будівництво

+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

ВСЬОГО +75 969 855,00 +11 558 433,00 +64 411 422,00 +64 411 422,00
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02536000000

(код бюджету)

(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 -25 046 681,00 -25 046 681,00 -15 809 613,00 -1 513 508,00 -7 799 231,00 -7 799 231,00 -7 799 231,00 -32 845 912,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -25 046 681,00 -25 046 681,00 -15 809 613,00 -1 513 508,00 -7 799 231,00 -7 799 231,00 -7 799 231,00 -32 845 912,00 

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-3 333 937,00 -3 333 937,00 -2 690 129,00 -78 610,00 -442 000,00 -442 000,00 -442 000,00 -3 775 937,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-21 162 587,00 -21 162 587,00 -13 119 484,00 -1 434 898,00 -7 357 231,00 -7 357 231,00 -7 357 231,00 -28 519 818,00 

0170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-550 157,00 -550 157,00 -550 157,00 

1000 1000 Освіта -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

 - за рахунок доходів бюджету -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 -15 000 000,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 -9 550 000,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

-2 805 600,00 -2 805 600,00 +1 429 835,00 -4 550 000,00 -2 805 600,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

+1 744 400,00 +1 744 400,00 +1 429 835,00 +1 744 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 550 000,00 -4 550 000,00 -4 550 000,00 -4 550 000,00 

1030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

1090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток 7

до проекту рішення міської ради   

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 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
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

1100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

1110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-1 744 400,00 -1 744 400,00 -1 429 835,00 -1 744 400,00 

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

-1 744 400,00 -1 744 400,00 -1 429 835,00 -1 744 400,00 

2000 2000 Охорона здоров’я -2 015 927,00 -2 015 927,00 -2 015 927,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

 - за рахунок доходів бюджету -6 190 027,00 -6 190 027,00 -6 190 027,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -4 545 585,00 -4 545 585,00 -4 545 585,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 545 585,00 -4 545 585,00 -4 545 585,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -4 136 015,00 -4 136 015,00 -4 136 015,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -409 570,00 -409 570,00 -409 570,00 

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -466 486,00 -466 486,00 -466 486,00 

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 

в тому числі:

  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -15 448,00 -15 448,00 -15 448,00 

2110 2110 Первинна медична допомога населенню -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

в тому числі:
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   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -1 162 508,00 -1 162 508,00 -1 162 508,00 

2140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я +4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

2144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет
+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування

хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет

десмопресином)

+4 174 100,00 +4 174 100,00 +4 174 100,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

в тому числі:

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+7 500,00 +7 500,00 +7 500,00

3240 3240 Інші заклади та заходи -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

в тому числі:

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

-7 500,00 -7 500,00 -7 500,00 

4000 4000 Культура i мистецтво -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-7 880 848,00 -7 880 848,00 -7 880 848,00 
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6000 6000 Житлово-комунальне господарство +6 073 787,00 +6 073 787,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +33 088 015,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +73 787,00 +73 787,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 088 015,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+6 048 787,00 +6 048 787,00 +6 048 787,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+6 048 787,00 +6 048 787,00 +6 048 787,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

 - фінансова підтримка КП "Вишенькаміськтеплоенерго" +48 787,00 +48 787,00 +48 787,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00 +27 014 228,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+25 000,00 +25 000,00 +25 000,00

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство +30 345,00 +30 345,00 +30 345,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +30 345,00 +30 345,00 +30 345,00

 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

+30 345,00 +30 345,00 +30 345,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +28 962 694,00 +28 962 694,00 +28 962 694,00 +28 962 694,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +28 962 694,00 +28 962 694,00 +28 962 694,00 +28 962 694,00

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -37 306,00 -37 306,00 -37 306,00 -37 306,00 

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

7361 7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

в тому числі:
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- співфінансування з бюджету (бюджету розвитку) на об'єкти,

які фінансуються за рахунок коштів державного фонду

регіонального розвитку відповідно до розпорядження Кабінету

Міністрів України від 26.02.2020р. № 211-р (зі змінами)

+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

з них:

Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної

допомоги по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво
+29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00 +29 000 000,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+30 401 233,00 +30 401 233,00 +30 401 233,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+30 500 000,00 +30 500 000,00 +30 500 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -98 767,00 -98 767,00 -98 767,00 

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+2 950 020,00 +2 950 020,00 +2 950 020,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +2 950 020,00 +2 950 020,00 +2 950 020,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

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

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
-49 980,00 -49 980,00 -49 980,00 

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +27 451 213,00 +27 451 213,00 +27 451 213,00

7426 7426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту +27 451 213,00 +27 451 213,00 +27 451 213,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+27 500 000,00 +27 500 000,00 +27 500 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+27 500 000,00 +27 500 000,00 +27 500 000,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
-48 787,00 -48 787,00 -48 787,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +500 000,00 +500 000,00 +8 284 500,00 +8 284 500,00 +8 284 500,00 +8 784 500,00

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

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 284 500,00 +8 284 500,00 +8 284 500,00 +8 284 500,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00 +5 284 500,00

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

7680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

8400 8400 Засоби масової інформації +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

ВСЬОГО -12 938 091,00 -12 938 091,00 -15 809 613,00 -16 513 508,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00 +56 612 191,00 +43 674 100,00
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до проекту рішення міської ради   

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК Головний розпорядник коштів На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1916010

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+6 000 000,00 +6 000 000,00 

1917410

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів автомобільним транспортом
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

1917413 Інші заходи у сфері автотранспорту +3 000 000,00 +3 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття

збитків комунальному підприємству "Вінницька

транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом

загального користування 

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

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

1917420

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Забезпечення надання послуг з перевезення

пасажирів електротранспортом
+27 500 000,00 +27 500 000,00 

1917426 Інші заходи у сфері електротранспорту +27 500 000,00 +27 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+27 500 000,00 +27 500 000,00 

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів

пасажироперевезень міським електричним

транспортом

+27 500 000,00 +27 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+27 500 000,00 +27 500 000,00 

1917670

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

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

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
+3 000 000,00 +3 000 000,00 

ВСЬОГО +36 500 000,00 +3 000 000,00 +39 500 000,00

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький

 Додаток 8

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

направлення вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2020р.
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