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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  29.10.2020  №  2271 №                                                                        

   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  29.10. 2020р.  № 2271         

№         

 

 

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 

19.10.2020р. №656, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів 

міського господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, соціальної політики, земельних 

ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, фінансів, економіки і інвестицій, 

комітету по фізичній культурі і спорту, 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 1 888 485,0 гривень, в тому числі за 

рахунок трансфертів з обласного бюджету на 1 888 485,0 гривень, з них за 

рахунок відповідних трансфертів з державного бюджету – 1 728 310,0 гривень. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  3 880 463,0 гривні. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 27 478 171,0 гривню. 

 

1.4 . Зменшити надання кредитів із  спеціального фонду бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  26 277 900,0 гривень. 

 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 8, 10 

рішення відповідно до додатків 1-9 даного рішення.  
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1.7 . Пункти 1.5 та 1.6 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 752 219 446,74 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 734 689 446,74 гривень, 

напрямком  використання  якого  визначити передачу коштів із  загального  

фонду  бюджету   до   бюджету   розвитку  ( спеціального  фонду )   у  сумі    

734 689 446,74 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 1 110 118 733,52 гривні, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 184 008 601,0 гривня, 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 184 008 601,0 гривня згідно з додатком 2 

цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 926 110 132,52 гривні, джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 734 689 446,74 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». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2020р., в сумі 3 192 249,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі в сумі 2 951 000,0 гривень - на додаткові видатки загального фонду 

бюджету, з них в сумі 2 900 000,0 гривень за рахунок залишку освітньої субвенції 

з державного бюджету, в сумі 241 249,0 гривень - на додаткові видатки 

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

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

них в сумі 192 249,0 гривень за рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету, згідно з додатком 9 до даного рішення. 

 

1.9 . 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 4 131 233 052,10 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.10 . Підпункт 18.2 пункту 18 тексту рішення викласти в новій редакції: 
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  «18.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади в сумі 270 152 279,0 гривень, в тому числі фонд оплати 

праці 185 134 106,0 гривень та спеціального фонду в сумі 16 318 251,0 гривня, в 

тому числі фонд оплати праці  4 752 680,0 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

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +1 888 485,00 +1 888 485,00

41000000 Від органів державного управління +1 888 485,00 +1 888 485,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +1 888 485,00 +1 888 485,00

з них:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +160 175,00 +160 175,00

в тому числі:

 =   субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+160 175,00 +160 175,00

41055200

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00

Разом доходів +1 888 485,00 +1 888 485,00

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 +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

208200 На кінець періоду -3 192 249,00 -3 192 249,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-3 092 249,00 -3 092 249,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-1 200 271,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

Загальне фінансування +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

602200 На кінець періоду -3 192 249,00 -3 192 249,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-3 092 249,00 -3 092 249,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-1 200 271,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

Загальне фінансування +3 192 249,00 +1 991 978,00 +1 200 271,00 +1 200 271,00

               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

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

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 +51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

1200000 Департамент міського господарства +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

1210000 Департамент міського господарства +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

1200000 Департамент житлового господарства +505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

1210000 Департамент житлового господарства +505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

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 
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з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

+505 221,00 +505 221,00 +505 221,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 686 579,00 +1 686 579,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +2 765 508,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 686 579,00 +1 686 579,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +2 765 508,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 686 579,00 +1 686 579,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +1 078 929,00 +2 765 508,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-46 000,00 -46 000,00 +46 000,00 +46 000,00 +46 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 732 579,00 +1 732 579,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00 +2 765 508,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +32 640,00 +32 640,00 +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00 +475 856,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +32 640,00 +32 640,00 +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00 +475 856,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +32 640,00 +32 640,00 +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00 +475 856,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-640 000,00 -640 000,00 -640 000,00 -640 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад,

Вінницького району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

+1 083 216,00 +1 083 216,00 +1 083 216,00 +1 083 216,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

0800000 Департамент соціальної політики +144 875,00 +144 875,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +160 175,00

0810000 Департамент соціальної політики +144 875,00 +144 875,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +160 175,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

 - за рахунок доходів бюджету -15 300,00 -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

0810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +427 741,00 +427 741,00 +427 741,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+427 741,00 +427 741,00 +427 741,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00
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0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

-15 300,00 -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

-15 300,00 -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +23 200,00 +23 200,00 +23 200,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+23 200,00 +23 200,00 +23 200,00

в тому числі:

 - Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації "Українська спілка інвалідів - УСІ"
+23 200,00 +23 200,00 +23 200,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

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)

-450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -6 202,00 -6 202,00 +6 202,00 +6 202,00 +6 202,00

3610000 Департамент земельних ресурсів -6 202,00 -6 202,00 +6 202,00 +6 202,00 +6 202,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-6 202,00 -6 202,00 +6 202,00 +6 202,00 +6 202,00

0600000 Департамент освіти -11 960,00 -11 960,00 +204 209,00 +204 209,00 +204 209,00 +192 249,00

0610000 Департамент освіти -11 960,00 -11 960,00 +204 209,00 +204 209,00 +204 209,00 +192 249,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+2 900 000,00 +2 900 000,00 +192 249,00 +192 249,00 +192 249,00 +3 092 249,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 911 960,00 -2 911 960,00 +11 960,00 +11 960,00 +11 960,00 -2 900 000,00 
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0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

-249 180,00 -249 180,00 +5 989,00 +5 989,00 +5 989,00 -243 191,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2020р.

+2 900 000,00 +2 900 000,00 +192 249,00 +192 249,00 +192 249,00 +3 092 249,00

 - за рахунок доходів бюджету -3 149 180,00 -3 149 180,00 -186 260,00 -186 260,00 -186 260,00 -3 335 440,00 

в тому числі:

 = на оснащення новоствореного комунального закладу 

"Гімназія № 24 Вінницької міської ради"
-223 740,00 -223 740,00 -186 260,00 -186 260,00 -186 260,00 -410 000,00 

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+13 480,00 +13 480,00 +13 480,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +13 480,00 +13 480,00 +13 480,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +223 740,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00 +198 220,00 +421 960,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +223 740,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00 +198 220,00 +421 960,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 728 310,00 +1 728 310,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +26 363 916,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 728 310,00 +1 728 310,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +26 363 916,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 - за рахунок доходів бюджету +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 728 310,00 +1 728 310,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +26 238 916,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

з них:
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 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

     в тому числі:

 = придбання обладнання +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами (інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

-858 056,00 -858 056,00 -858 056,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами 

+858 056,00 +858 056,00 +858 056,00

1000000 Департамент культури +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

1010000 Департамент культури +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -100 000,00 -100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-103 200,00 -103 200,00 -103 200,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -103 200,00 -103 200,00 -103 200,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

з них:

  = Громадська організація "Аперкот" для організації занять 

спортом
+3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

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

3700000 Департамент фінансів -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

3710000 Департамент фінансів -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення дітей

Вінницького району, що проживають у населених пунктах навколо

полігону побутових відходів, який знаходиться на землях

Стадницької сільської ради

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

ВСЬОГО +3 880 463,00 +3 880 463,00 +27 478 171,00 +27 478 171,00 +27 478 171,00 +31 358 634,00
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(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 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00

3710000 Департамент фінансів -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00

3718880 8880
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00

3718881 8881 0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань

за позичальників, що отримали кредити під місцеві

гарантії

-26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації

проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по

вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці"

-1 180 900,00 -1 180 900,00 -1 180 900,00 -1 180 900,00 -1 180 900,00 -1 180 900,00

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

-25 097 000,00 -25 097 000,00 -25 097 000,00 -25 097 000,00 -25 097 000,00 -25 097 000,00

ВСЬОГО -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00 -26 277 900,00

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

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

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



в тому числі:

заходи, які виконує 

Вінницький національний 

технічний університет

41053900 41055200 9800

Державний бюджет +51 000,00 +51 000,00 +51 000,00 +51 000,00

Обласний бюджет +160 175,00 +160 175,00 +1 728 310,00 +1 888 485,00 

Всього +160 175,00 +160 175,00 +1 728 310,00 +1 888 485,00 +51 000,00 +51 000,00 +51 000,00 +51 000,00

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Додаток 5

до проекту рішення міської ради

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

Субвенції 

загального фонду на: загального фонду:

Інші 

субвенції з 

місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

Забезпечення подачею кисню 

ліжкового фонду закладів охорони 

здоров'я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті 

станом на 01.01.2020р.)

в тому числі: 

компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

міжміських 

внутрішньообласних 

маршрутах загального 

користування

 виконання 

заходів 

Програми 

цифрового 

розвитку на  

2018-2022 роки  

на реалізацію 

проекту "Стартап 

Школа м.Вінниці на 

базі Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

1



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

(грн)

в тому числі:

заходи, які виконує 

Вінницький національний 

технічний університет

9800

+49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00 

+49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

Трансферти іншим бюджетам

Субвенції 

Всього

спеціального фонду:

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті 

станом на 01.01.2020р.)

в тому числі:

на реалізацію проекту 

"Стартап Школа 

м.Вінниці на базі 

Вінницького 

національного 

технічного 

університету"

 виконання заходів 

Програми 

цифрового розвитку 

на  2018-2022 роки  

з них:

2



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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +443 216,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку +443 216,00 

1917330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+443 216,00 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця" на території Гавришівської сільської

ради Вінницького району, Вінницької області

2019-2020 -5 902 346,00 -32,4 -640 000,00 -43,3 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця" на території Гавришівської та

Вінницько-Хутірської сільських рад, Вінницького

району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

2019-2021 +6 015 806,00 +31,8 +1 083 216,00 +49,8

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

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

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+100 000,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
+100 000,00 

Реконструкція елінгу з надбудовою "МДЮСШ

№2" по узвозу Бузькому,33 в м. Вінниця
2019-2021 +100 000,00 +1,9 

1200000 Департамент житлового господарства +586 234,00 

1210000 Департамент житлового господарства +586 234,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 

житлово-комунального господарства
+586 234,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду
+586 234,00 

в тому числі:

 Додаток 6  

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
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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

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+586 234,00 

з них:

Капітальний ремонт покрівлі -295 569,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. М. Ващука, 31 в м. Вінниці
2020 -52 376,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Василенка, 6А в м. Вінниці
2020 +101 719,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Василенка, 6А в м. Вінниці (Коригування.

Завершення робіт)

2020 +13 645,00 -127 206,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Шмідта, 69 в м. Вінниці
2020 -15 350,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Келецькій, 64 в м. Вінниці
2020 -171 306,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по просп. Космонавтів, 42 в м. Вінниці
2020 -418,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Келецькій, 64/47А в м. Вінниці
2020 -153 087,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Стрілецькій, 66 в м. Вінниці
2020 -84 676,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Стрілецькій, 66 в м. Вінниці

(Коригування. Завершення робіт)

2020 +376 036,00 +25 806,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Кропивницького, 18 в м. Вінниці
2020 -1 488,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Пирогова, 24 в м. Вінниці
2020 -2 993,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О.

Антонова, 22

2020 -255 758,00

Капітальний ремонт покрівлі (1-2 під’їзд)

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Юності, 42

2020 -63 577,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 62 (Коригування. Завершення робіт)

2020 -17 859,00 
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Москаленка, 65 в м. Вінниці

(Коригування. Завершення робіт)

2020 +107 000,00 0,0 +107 000,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Р.Скалецького, 40а (Коригування. Завершення

робіт)

2020 +47 000,00 0,0 +47 000,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. М.Ващука, 31 в м. Вінниці (Коригування.

Завершення робіт)

2020 +203 000,00 0,0 +203 000,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по просп.Коцюбинського, 33 в м. Вінниці

(Коригування. Завершення робіт)

2020 +166 000,00 0,0 +166 000,00 +100,0

Капітальний ремонт інженерних мереж +416 814,00 

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового 

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Київська, 74

2020 -23 386,00 

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового 

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Станіславського, 11 

2020-2021 +142 900,00 -69,5

Капітальний ремонт інженерних мереж житлового 

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Матроса Кішки, 59

2020-2021 +304 350,00 -62,3

Капітальний ремонт інженерних мереж в

підвальній частині будинку по вул. Князів

Коріатовичів, буд. 190, в м. Вінниця

2020 -7 050,00

Капітальний ремонт гарячого та холодного

водопостачання
+155 088,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Київська, 44

2020 -34 783,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання та каналізації житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Київська,

160А

2020 -40 810,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Гоголя, 21

2020 -19 527,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. В. Порика, 21

(Коригування. Завершення робіт)

2020 +107 000,00 0,0 +107 000,00 +100,0
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Капітальний ремонт системи гарячого

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Дачна, 7

2020 +105 574,00 0,0 +87 508,00 +100,0

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання та каналізації житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Замостянська, 31

2020-2021 +232 795,00 0,0 +55 700,00 +23,9

Капітальний ремонт стиків стінових панелей +190 135,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, вул. Д. Майбороди, 42

2020 -23 364,00

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Юності, 55

2020 -69 431,00

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Андрія Первозванного, 60

2020 -457 489,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Космонавтів, 65

2020 -117 031,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Келецька, 77

2020-2021 +1 085 839,00 0,0 +415 950,00 +38,3

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В.Порика, 27

2020-2021 +877 700,00 0,0 +441 500,00 +50,3

Капітальний ремонт системи опалення +183 479,00

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м.Вінниця, вул.

Брацлавська, 62

2020 -80 944,00

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О.

Антонова, 44

2020 -116 611,00

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Стрілецька, 50

2020-2021 +979 989,00 +449 900,00 -52,3

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. С.

Зулінського, 4

2020 -6 166,00 -68 866,00 

Капітальний ремонт вимощення житлового будинку -28 198,00

Капітальний ремонт вимощення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Стельмаха, 15

2020 -28 198,00
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Капітальний ремонт під'їздів -2 700,00 

Капітальний ремонт під'їзду житлового будинку за 

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська,

108

2020 -2 700,00 0,0 -2 700,00 -100,0

Капітальний ремонт (влаштування) пандуса +83 926,00 

Капітальний ремонт (влаштування) пандуса перед

під'їздом житлового будинку за адресою: Україна,

м. Вінниця, вул. Лялі Ратушної, 128

2020 +83 926,00 0,0 +83 926,00 +100,0

Капітальний ремонт та технічний огляд ліфта -124 320,00 

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Олега

Антонова, 40а (1 під'їзд)

2020 -31 649,00

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Олега

Антонова, 40а (3 під'їзд)

2020 -34 098,00

Капітальний ремонт ліфта (1 під'їзд) житлового

будинку за адресою: м. Вінниця, провул. 1-й

Київський, 64

2020 -9 276,00

Капітальний ремонт ліфта (2 під'їзд) житлового

будинку за адресою: м. Вінниця, провул. 1-й

Київський, 64

2020 -9 226,00

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Марії

Литвиненко-Вольгемут, 48 (2 під’їзд)

2020 -40 071,00 

Капітальний ремонт системи каналізації -65 476,00 

Капітальний ремонт системи каналізації

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Космонавтів, 74

2020 -12 780,00 

Капітальний ремонт системи каналізації

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Рєпіна, 18

2020 -25 372,00 

Капітальний ремонт системи каналізації

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Замостянська, 51

2020 -6 686,00 -27 324,00 

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних

блоків) 
+170 284,00 

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, пров. І. Миколайчука, 11

2020 +180 274,00 0,0 +170 284,00 +100,0

Розроблення, коригування проектно-кошторисної

документації та проходження її експертизи
-97 229,00
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Розроблення, коригування проектно-кошторисної

документації та проходження її експертизи
2020 -97 229,00 -97 229,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +0,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття -630 787,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

та благоустрою прибудинкової території

житлового будинку по вул. А.Первозванного, 26 в

м. Вінниці

2020 -3 438 302,00 0,0 -2 541 398,00 -100,0

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

та благоустрою прибудинкової території

житлового будинку по вул. А.Первозванного, 26 в

м. Вінниці (ремонт асфальтобетонного покриття)

2020 +3 438 302,00 0,0 +2 541 398,00 +100,0

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 31

2020 -357 597,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В. Порика, 12

2020 -247 212,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В. Порика, 14

2020 -112 530,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. М. Пирогова, 89а

2020 -66 955,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Олега Антонова, 56

2020 -17 226,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Пирогова, 78а

2020 -4 893,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Ватутіна, 58

2020 +463 989,00 -14 218,00
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Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

тротуару біля житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. М. Ващука, 23

2020 -10 476,00 -19 656,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В. Порика, 14 (Коригування.

Завершення робіт)

2020 +126 000,00 0,0 +126 000,00 +100,0

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. В. Порика, 12 (Коригування.

Завершення робіт)

2020 +83 500,00 0,0 +83 500,00 +100,0

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової 

автостоянки
-57 213,00 

Капітальний ремонт з влаштуванням місць для

тимчасового паркування автотранспорту на

прибудинковій території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Князів

Коріатовичів, 166

2020 -27 628,00 -57 213,00 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика -22 306,00

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

біля житлових будинків за адресою: Україна,

м.Вінниця, вул. Академіка Янгеля,12,

вул.Некрасова, 8

2020 -22 306,00

Капітальний ремонт огорожі -86,00 

Капітальний ремонт огородження частини

прибудинкової території біля житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Академіка

Заболотного, 9

2020 -8,00 -86,00 

Капітальний ремонт прибудинкової території -19 702,00 

Капітальний ремонт частини прибудинкової

території біля житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Жуковського, 12

2020 -11 242,00 -19 702,00 

Розроблення, коригування проектно-кошторисної

документації та проходження її експертизи
+730 094,00 

Розроблення, коригування проектно-кошторисної

документації та проходження її експертизи
2020 +730 094,00 0,0 +730 094,00 +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

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
+1 032 929,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
+1 032 929,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 032 929,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт покриття доріг +299 800,00 

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Л.

Українки ( від вул. Г. Арабея до вул.

Магістратська ) в м. Вінниці

2019-2021 +250 000,00 +0,6

Капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.

Я.Шепеля (від вул. Я. Гальчевського до вул.

Д.Нечая) в м. Вінниці

2020 +49 800,00 0,00 +49 800,00 +100,0

Капітальний ремонт покриття доріг приватного 

сектору
+59 980,00 

Капітальний ремонт дороги по 2  пров. Глінки (від 

вул. Глінки до вул. Нахімова)  в м. Вінниці 
2020 +59 980,00 0,0 +59 980,00 +100,0 

Капітальний ремонт зупинок громадського 

транспорту
+670 000,00 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «ТОВ «Барлінек-

Інвест»» по вул. Немирівське шосе в напрямку від 

центру м. Вінниці

2020 +75 506,00 0,0 +70 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «Вінницькі 

Хутори» по вул. Немирівське шосе в напрямку від 

центру м. Вінниці

2020 +119 853,00 0,0 +100 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «Індустріальний 

парк» по вул. Немирівське шосе в напрямку від 

центру м. Вінниці 

2020 +75 506,00 0,0 +70 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «ТОВ «ГРІН 

КУЛ»» по вул. Немирівське шосе в напрямку від 

центру м. Вінниці

2020 +119 853,00 0,0 +100 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

автобусній зупинці громадського транспорту 

«Майдан Незалежності» по вул. Соборна з 

непарного боку в м. Вінниці 

2020 +150 869,00 0,0 +120 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту 

«вул.Андріївська» по вул. Гніванське шосе в 

напрямку від центру м. Вінниці

2020 +75 506,00 0,0 +70 000,00 +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

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «Хуторок» по 

вул. Гніванське шосе в напрямку до центру м. 

Вінниці

2020 +75 506,00 0,0 +70 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт елементів благоустрою на 

зупинці громадського транспорту «Хуторок» по 

вул. Гніванське шосе в напрямку від центру м. 

Вінниці

2020 +75 506,00 0,0 +70 000,00 +100,0 

Капітальний ремонт інженерних мереж +3 149,00 

Капітальний ремонт інженерних мереж

(відновлення футлярів) по вул. Соборній в м.

Вінниця

2019-2021 +3 149,00 +0,1

0600000 Департамент освіти +275 716,00 

0610000 Департамент освіти +275 716,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +71 507,00 

з них :

 - за рахунок доходів бюджету +71 507,00 

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу «Дошкільний навчальний заклад № 13

Вінницької міської ради» по вул. Магістрацька,58

в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 -52 173,00 -52 173,00 

Капітальний ремонт покрівлі та приміщень

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад № 46 Вінницької міської ради» по

просп.Юності,15 в м. Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020 +123 680,00 

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з 

дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

+192 249,00 

з них :

 - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду бюджету станом на 01.01.2020р

+192 249,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Вінницької міської ради» по вул.Винниченка, 28 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 +192 249,00 0,0 +192 249,00 +100,0

0611170 1170 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів
+11 960,00 

з них :
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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

 - за рахунок доходів бюджету +11 960,00 

Капітальний ремонт приміщень комунальної

установи "Інклюзивно-ресурсний центр №2

Вінницької міської ради" по вул.Замостянська, 51

в м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020 -86 928,00 -86 928,00 

Капітальний ремонт частини фасаду та вхідної

групи комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр №2 Вінницької міської ради» по

вул. Замостянська, 51 в м. Вінниця, у тому числі

проектні роботи

2020 +98 888,00 +98 888,00 +100,0

Всього +2 438 095,00
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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 +100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки  

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+100 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00

1200000 Департамент міського господарства +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

1210000 Департамент міського господарства +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

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
+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

1200000 Департамент житлового господарства +1 091 455,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00

1210000 Департамент житлового господарства +1 091 455,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+1 091 455,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +1 091 455,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00

з них:

Додаток 7

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
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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

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального

користування, заміна поштових скриньок)                                                             

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+505 221,00 +505 221,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+586 234,00 +586 234,00 +586 234,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 765 508,00 +1 732 579,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +2 765 508,00 +1 732 579,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00

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
+2 765 508,00 +1 732 579,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +475 856,00 +32 640,00 +443 216,00 +443 216,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +475 856,00 +32 640,00 +443 216,00 +443 216,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
+443 216,00 +443 216,00 +443 216,00

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради Вінницького

району, Вінницької області

-640 000,00 -640 000,00 -640 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських

рад, Вінницького району, Вінницької області (за межами

населених пунктів)

+1 083 216,00 +1 083 216,00 +1 083 216,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
+32 640,00 +32 640,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +32 640,00 +32 640,00

0800000 Департамент соціальної політики -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

0810000 Департамент соціальної політики -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

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

суду на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

24.03.2017р. №663, зі змінами
+427 741,00 +427 741,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання

рішень суду на 2017-2020 роки
+427 741,00 +427 741,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

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
-15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з

похилим віком, хворобою, інвалідністю

-15 300,00 +15 300,00 +15 300,00
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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
+23 200,00 +23 200,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+23 200,00 +23 200,00

в тому числі:

 - Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації "Українська спілка інвалідів - УСІ"
+23 200,00 +23 200,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -450 941,00 -450 941,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-450 941,00 -450 941,00 

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
-450 941,00 -450 941,00 

0600000 Департамент освіти +192 249,00 -11 960,00 +204 209,00 +204 209,00

0610000 Департамент освіти +192 249,00 -11 960,00 +204 209,00 +204 209,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

-243 191,00 -249 180,00 +5 989,00 +5 989,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-243 191,00 -249 180,00 +5 989,00 +5 989,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+3 092 249,00 +2 900 000,00 +192 249,00 +192 249,00

 - за рахунок доходів бюджету -3 335 440,00 -3 149 180,00 -186 260,00 -186 260,00 

в тому числі:

 = на оснащення новоствореного комунального закладу 

"Гімназія № 24 Вінницької міської ради"
-410 000,00 -223 740,00 -186 260,00 -186 260,00 

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
+13 480,00 +13 480,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +13 480,00 +13 480,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+421 960,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +421 960,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00
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міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0700000 Департамент охорони здоров’я +26 363 916,00 +1 728 310,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +26 363 916,00 +1 728 310,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +26 238 916,00 +1 728 310,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+26 238 916,00 +1 728 310,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я,

які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції

з державного бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі: ,

 = заклади охорони здоров'я міста +1 728 310,00 +1 728 310,00

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

     в тому числі:

 = придбання обладнання +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами (інгібіторами інтерлейкіну (тоцилізумаб) 
-858 056,00 -858 056,00 

 - безкоштовне забезпечення хворих на ювенільний 

ревматоїдний артрит необхідними лікарськими 

засобами 
+858 056,00 +858 056,00

1000000 Департамент культури +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

1010000 Департамент культури +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

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

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту

у Вінницькій міській об'єднаній територіальній

громаді на 2018 - 2020 роки

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №950, зі змінами
-100 000,00 -100 000,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

-103 200,00 -103 200,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -103 200,00 -103 200,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3 200,00 +3 200,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +3 200,00 +3 200,00

з них:
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Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

  = Громадська організація "Аперкот" для організації 

занять спортом
+3 200,00 +3 200,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

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

3700000 Департамент фінансів -150 000,00 -150 000,00 

3710000 Департамент фінансів -150 000,00 -150 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -150 000,00 -150 000,00 

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення

дітей Вінницького району, що проживають у населених

пунктах навколо полігону побутових відходів, який

знаходиться на землях Стадницької сільської ради

Програма поводження з побутовими відходами

на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на період 2013-2020рр. 

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1092, зі змінами
-150 000,00 -150 000,00 

ВСЬОГО +31 198 459,00 +3 772 490,00 +27 425 969,00 +27 425 969,00
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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 +375 539,00 +375 539,00 +52 202,00 +52 202,00 +52 202,00 +427 741,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +375 539,00 +375 539,00 +52 202,00 +52 202,00 +52 202,00 +427 741,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-52 202,00 -52 202,00 +52 202,00 +52 202,00 +52 202,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +427 741,00 +427 741,00 +427 741,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2017-2020 роки
+427 741,00 +427 741,00 +427 741,00

1000 1000 Освіта -11 960,00 -11 960,00 +204 209,00 +204 209,00 +204 209,00 +192 249,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2020р.

+2 900 000,00 +2 900 000,00 +192 249,00 +192 249,00 +192 249,00 +3 092 249,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 911 960,00 -2 911 960,00 +11 960,00 +11 960,00 +11 960,00 -2 900 000,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

-249 180,00 -249 180,00 +5 989,00 +5 989,00 +5 989,00 -243 191,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2020р.

+2 900 000,00 +2 900 000,00 +192 249,00 +192 249,00 +192 249,00 +3 092 249,00

 - за рахунок доходів бюджету -3 149 180,00 -3 149 180,00 -186 260,00 -186 260,00 -186 260,00 -3 335 440,00 

в тому числі:

 = на оснащення новоствореного комунального закладу 

"Гімназія № 24 Вінницької міської ради"
-223 740,00 -223 740,00 -186 260,00 -186 260,00 -186 260,00 -410 000,00 

1030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+13 480,00 +13 480,00 +13 480,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +13 480,00 +13 480,00 +13 480,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +223 740,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00 +198 220,00 +421 960,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +223 740,00 +223 740,00 +198 220,00 +198 220,00 +198 220,00 +421 960,00

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

Додаток 8

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

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

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

2000 2000 Охорона здоров’я +1 728 310,00 +1 728 310,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +26 363 916,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 - за рахунок доходів бюджету +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00 +24 635 606,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 728 310,00 +1 728 310,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +26 238 916,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які

надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом

SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 

допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 728 310,00 +1 728 310,00 +1 728 310,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00 +24 510 606,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00
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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

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

     в тому числі:

 = придбання обладнання +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00 +125 000,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади медичних послуг з первинної 

медичної допомоги

     в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит необхідними 

лікарськими засобами (інгібіторами 

інтерлейкіну (тоцилізумаб) 

-858 056,00 -858 056,00 -858 056,00 

 - безкоштовне забезпечення хворих на 

ювенільний ревматоїдний артрит необхідними 

лікарськими засобами 

+858 056,00 +858 056,00 +858 056,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -282 866,00 -282 866,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 -267 566,00 

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

 - за рахунок доходів бюджету -443 041,00 -443 041,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 -427 741,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+160 175,00 +160 175,00 +160 175,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

-15 300,00 -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

-15 300,00 -15 300,00 +15 300,00 +15 300,00 +15 300,00

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +23 200,00 +23 200,00 +23 200,00
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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

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

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

+23 200,00 +23 200,00 +23 200,00

в тому числі:

 - Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації "Українська спілка інвалідів - УСІ"
+23 200,00 +23 200,00 +23 200,00

3240 3240 Інші заклади та заходи -450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

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)

-450 941,00 -450 941,00 -450 941,00 

4000 4000 Культура i мистецтво +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-103 200,00 -103 200,00 -103 200,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -103 200,00 -103 200,00 -103 200,00 

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

з них:

  = Громадська організація "Аперкот" для організації занять 

спортом
+3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +2 237 800,00 +2 237 800,00 +1 943 638,00 +1 943 638,00 +1 943 638,00 +4 181 438,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 237 800,00 +2 237 800,00 +1 943 638,00 +1 943 638,00 +1 943 638,00 +4 181 438,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +505 221,00 +505 221,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +1 091 455,00

з них:
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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

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

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

+505 221,00 +505 221,00 +505 221,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+586 234,00 +586 234,00 +586 234,00 +586 234,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+324 475,00 +324 475,00 +324 475,00 +324 475,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 732 579,00 +1 732 579,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00 +1 032 929,00 +2 765 508,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +543 216,00 +543 216,00 +543 216,00 +543 216,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +543 216,00 +543 216,00 +543 216,00 +543 216,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

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

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

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00 +443 216,00

в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-640 000,00 -640 000,00 -640 000,00 -640 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад,

Вінницького району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

+1 083 216,00 +1 083 216,00 +1 083 216,00 +1 083 216,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +32 640,00 +32 640,00 +32 640,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

в тому числі:
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комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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Код Програмної 
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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

- районному бюджету Вінницького району на оздоровлення дітей

Вінницького району, що проживають у населених пунктах навколо

полігону побутових відходів, який знаходиться на землях

Стадницької сільської ради

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+51 000,00 +51 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +49 000,00 +100 000,00

ВСЬОГО +3 880 463,00 +3 880 463,00 +27 478 171,00 +27 478 171,00 +27 478 171,00 +31 358 634,00
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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

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

+51 000,00 +49 000,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+51 000,00 +51 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+49 000,00 +49 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
+51 000,00 +49 000,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+51 000,00 +51 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+49 000,00 +49 000,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці 

на базі Вінницького національного технічного 

університету"

+51 000,00 +49 000,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+51 000,00 +51 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+49 000,00 +49 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+51 000,00 +49 000,00 +100 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+51 000,00 +51 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+49 000,00 +49 000,00 

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти (у тому числі з

дошкільними підрозділами (відділення, групами))

+2 900 000,00 +192 249,00 +3 092 249,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 700 000,00 +1 700 000,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +1 200 000,00 +1 200 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +192 249,00 +192 249,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+2 900 000,00 +192 249,00 +3 092 249,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 700 000,00 +1 700 000,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +1 200 000,00 +1 200 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +192 249,00 +192 249,00 

ВСЬОГО +2 951 000,00 +241 249,00 +3 192 249,00

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький

 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 01.01.2020р.
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