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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  26.11.2020№№ 2511№                   
   м. Вінниця 

 
 

Про розподіл субвенцій з обласного  

бюджету та перерозподіл видатків  

бюджету  Вінницької  міської  

об’єднаної територіальної громади 

 

 
 

Керуючись п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 13.2  

пункту 13 рішення міської ради від 27.12.2019р. №2077 «Про бюджет Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», враховуючи 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.11.2020р. №724, 

розглянувши звернення департаментів енергетики, транспорту та зв’язку, 

соціальної політики, охорони здоров’я, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

територіальної громади на 2020 рік на 4 219 267,0 гривень, в тому числі за 

рахунок трансфертів з обласного бюджету – на 4 219 267,0 гривень, з них за 

рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету - на 4 064 800,0 гривень 

згідно з додатком 1 до рішення. 

 

2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік на  4 596 157,0 гривень згідно з додатками 3-

7  до рішення. 

 

3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  376 890,0 гривень згідно з 

додатками 3-7  до рішення. 
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4. Перерозподілити видатки загального та спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік згідно з 

додатками 3 – 7 до рішення. 

 

5. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету, на 376 890,0 гривень згідно з додатком 2 до 

рішення. 

 

6. Включити дане питання  до проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 27.12.2019 №2077», яке буде винесено на розгляд 

чергової сесії міської ради.    

                                                                                                                     

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 
 

 

Міський голова                                                             С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Шевчук Наталія Борисівна 

Заступник начальника  

бюджетного відділу 

 

 

 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +4 219 267,00 +4 219 267,00

41000000 Від органів державного управління +4 219 267,00 +4 219 267,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +4 219 267,00 +4 219 267,00

з них:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +154 467,00 +154 467,00

в тому числі:

 =   субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+154 467,00 +154 467,00

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

+414 800,00 +414 800,00

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

cпричиненої короновірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00

Разом доходів +4 219 267,00 +4 219 267,00

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький

Додаток 1              

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  26.11.2020  № 2511

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 +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

Загальне фінансування +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

Загальне фінансування +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький

               Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від  26.11.2020  № 2511

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



до рішення виконавчого комітету міської ради

від  26.11.2020  № 2511

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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +376 890,00 +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +376 890,00 +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+376 890,00 +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

0800000 Департамент соціальної політики +154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

0810000 Департамент соціальної політики +154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального

користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу 

видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

1



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 064 800,00 +4 064 800,00 +4 064 800,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 064 800,00 +4 064 800,00 +4 064 800,00

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

+414 800,00 +414 800,00 +414 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 864 800,00 +3 864 800,00 +3 864 800,00

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

+214 800,00 +214 800,00 +214 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +3 864 800,00 +3 864 800,00 +3 864 800,00

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

+214 800,00 +214 800,00 +214 800,00

 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

2



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

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

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

ВСЬОГО +4 596 157,00 +4 596 157,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 +4 219 267,00

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький

3



41053900 41055200

Обласний бюджет +154 467,00 +154 467,00 +414 800,00 +3 650 000,00 +4 219 267,00 

Всього +154 467,00 +154 467,00 +414 800,00 +3 650 000,00 +4 219 267,00

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                            С. Чорнолуцький

 забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію 

та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

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

компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на міжміських 

внутрішньообласних маршрутах загального 

користування

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 

Разом

02536000000

(код бюджету)

Код 

Найменування бюджету - 

одержувача / надавача 

міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

Всього

загального фонду на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Додаток 4

до рішення виконавчого 

комітету міської ради

від  26.11.2020  № 2511

1



від  26.11.2020  № 2511

02536000000

(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+376 890,00 +376 890,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+376 890,00 +376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +376 890,00 +376 890,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 064 800,00 +4 064 800,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 064 800,00 +4 064 800,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 864 800,00 +3 864 800,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+3 864 800,00 +3 864 800,00

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

+214 800,00 +214 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію

спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби

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

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00

в тому числі: ,

 = заклади охорони здоров'я міста +3 864 800,00 +3 864 800,00

з них:

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - 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

+214 800,00 +214 800,00

 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2, за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+200 000,00 +200 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+200 000,00 +200 000,00

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

+200 000,00 +200 000,00

ВСЬОГО +4 064 800,00 +4 441 690,00 -376 890,00 -376 890,00 

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                                                            С. Чорнолуцький

2



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

2000 2000 Охорона здоров’я +4 064 800,00 +4 064 800,00 +4 064 800,00

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

+414 800,00 +414 800,00 +414 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 864 800,00 +3 864 800,00 +3 864 800,00

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

+214 800,00 +214 800,00 +214 800,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення

здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів,

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +3 864 800,00 +3 864 800,00 +3 864 800,00

з них:

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток 6

до рішення виконавчого комітету міської ради   

від  26.11.2020  № 2511

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 - 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

+214 800,00 +214 800,00 +214 800,00

 - за рахунок субвенції з місцевого  бюджету на 

забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+3 650 000,00 +3 650 000,00 +3 650 000,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

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

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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+154 467,00 +154 467,00 +154 467,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

2



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+376 890,00 +376 890,00 +376 890,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 

ВСЬОГО +4 596 157,00 +4 596 157,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 +4 219 267,00

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький
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до рішення виконавчого комітету міської ради   

від  26.11.2020  № 2511

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

1916010

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+376 890,00 +376 890,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії
+376 890,00 +376 890,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+376 890,00 +376 890,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+376 890,00 +376 890,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+376 890,00 +376 890,00 

1917670

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
-376 890,00 -376 890,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-376 890,00 -376 890,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-376 890,00 -376 890,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям) 
-376 890,00 -376 890,00 

ВСЬОГО +376 890,00 -376 890,00 

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький

 Додаток 7

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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