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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  03.12.2020    № 2561№                                                             

   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 03.12.2020р.  № 2561№         

 

 

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 голови Вінницької обласної державної адміністрації 

від 19.11.2020р. №724, розглянувши звернення виконавчого комітету, 

департаментів міського господарства, енергетики, транспорту та зв’язку, 

комунального майна, соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, культури, 

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 . Перерозподілити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

1.2 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 11 289 151,0 гривню. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  11 289 151,0  гривню. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

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

 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 742 388 893,74 гривні, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 724 858 893,74 гривні, 

напрямком  використання   якого   визначити передачу  коштів із  загального 

фонду    бюджету  до   бюджету   розвитку   (спеціального  фонду) у  сумі           

724 858 893,74 гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення; 
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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  101 167 355,52 гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 184 887 776,0 гривень, 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 184 887 776,0 гривень згідно з додатком 

2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у сумі 916 279 579,52 гривень, джерелом покриття якого 

визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 724 858 893,74 гривні, запозичення до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в сумі 

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

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

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

2 до цього рішення». 

 

1.7 . Підпункт 18.2 пункту 18 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«18.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за 

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

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

праці 185 222 471,0 гривня та спеціального фонду в сумі 16 318 251,0 гривня, в 

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

 

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

«-   КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 44 196 435,0 гривень;». 

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (С.Ярова). 
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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

41000000 Від органів державного управління

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

з них:

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 

41055300

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

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 -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

Загальне фінансування -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

,

600000 Фінансування за активними операціями -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

Загальне фінансування -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00

               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 +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +16 194,00 +16 194,00 +16 194,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
+16 194,00 +16 194,00 +16 194,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -16 194,00 -16 194,00 -16 194,00 

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -16 194,00 -16 194,00 -16 194,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2015-2020 роки" в частині страхування

військовослужбовців, які є членами Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-16 194,00 -16 194,00 -16 194,00 

1200000 Департамент міського господарства -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

1210000 Департамент міського господарства -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 377 010,00 -6 377 010,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -6 753 900,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 377 010,00 -6 377 010,00 -376 890,00 -376 890,00 -376 890,00 -6 753 900,00 

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 

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 

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

 - за рахунок доходів бюджету -6 753 900,00 -6 753 900,00 -6 753 900,00 

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-8 753 900,00 -8 753 900,00 -8 753 900,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-580 380,00 -580 380,00 -580 380,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -308 005,00 -308 005,00 -308 005,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -272 375,00 -272 375,00 -272 375,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-8 173 520,00 -8 173 520,00 -8 173 520,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -3 972 145,00 -3 972 145,00 -3 972 145,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -4 201 375,00 -4 201 375,00 -4 201 375,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

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 -88 365,00 -88 365,00 +649 686,00 -88 365,00 

0810000 Департамент соціальної політики -88 365,00 -88 365,00 +649 686,00 -88 365,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -88 365,00 -88 365,00 +649 686,00 -88 365,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-88 365,00 -88 365,00 -88 365,00 

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+138 770,00 +138 770,00 +138 770,00

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
+138 770,00 +138 770,00 +138 770,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого

віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах

соціального обслуговування

+704 757,00 +704 757,00 +649 686,00 +704 757,00
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0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+704 757,00 +704 757,00 +649 686,00 +704 757,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -843 527,00 -843 527,00 -843 527,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -843 527,00 -843 527,00 -843 527,00 

в тому числі:

- надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги

(щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат

окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям

громадян Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

-843 527,00 -843 527,00 -843 527,00 

3100000 Департамент комунального майна +88 365,00 +88 365,00 +88 365,00 +88 365,00

3110000 Департамент комунального майна +88 365,00 +88 365,00 +88 365,00 +88 365,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+88 365,00 +88 365,00 +88 365,00 +88 365,00

0600000 Департамент освіти -93 790,00 -93 790,00 +13 022,00 +43 790,00 +43 790,00 +43 790,00 -50 000,00 

0610000 Департамент освіти -93 790,00 -93 790,00 +13 022,00 +43 790,00 +43 790,00 +43 790,00 -50 000,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+13 022,00

 - за рахунок доходів бюджету -93 790,00 -93 790,00 +43 790,00 +43 790,00 +43 790,00 -50 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1 350 355,00 -1 350 355,00 -1 175 842,00 -1 350 355,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 350 355,00 -1 350 355,00 -1 175 842,00 -1 350 355,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+2 463 731,00 +2 463 731,00 +2 066 374,00 -5 655,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 +2 457 621,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 463 731,00 +2 463 731,00 +2 066 374,00 -5 655,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 +2 457 621,00

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

+2 105,00 +2 105,00 +2 105,00 +2 105,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"
+6 110,00 +6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 

0611030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+217 683,00 +217 683,00 +160 551,00 +217 683,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +217 683,00 +217 683,00 +160 551,00 +217 683,00
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0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+131 870,00 +131 870,00 +166 587,00 +131 870,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +49 940,00 +49 940,00 +58 302,00 +5 655,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +99 840,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +49 940,00 +49 940,00 +58 302,00 +5 655,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +99 840,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-186 366,00 -186 366,00 -153 061,00 -186 366,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +276 881,00 +276 881,00 +185 620,00 +484,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +326 781,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +33 771,00 +33 771,00 +27 524,00 +33 771,00

- КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Вінницької міської ради»
-74 346,00 -74 346,00 -1 781,00 +5 171,00 -74 346,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

 = виконання інших заходів Програми -1 810,00 -1 810,00 -1 810,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+1 810,00 +1 810,00 +1 810,00

0611170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 556 659,00 -1 556 659,00 -1 262 950,00 -1 556 659,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+13 022,00

в тому числі:

 = на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - 

ресурсних центрів
+13 022,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 556 659,00 -1 556 659,00 -1 275 972,00 -1 556 659,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -3 922 700,00 -3 922 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +12 499 659,00

0710000 Департамент охорони здоров’я -3 922 700,00 -3 922 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +12 499 659,00

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

-272 700,00 -272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00

- 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 +3 650 000,00 +3 650 000,00
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 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -3 722 700,00 -3 722 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +12 699 659,00

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

-72 700,00 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +200 000,00

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

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -3 722 700,00 -3 722 700,00 +3 922 700,00 +3 922 700,00 +3 922 700,00 +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

-72 700,00 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +200 000,00

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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

     в тому числі:
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 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

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 

1000000 Департамент культури -720 618,00 -720 618,00 +1 945 344,00 -1 751 258,00 +720 618,00 +720 618,00 +720 618,00

1010000 Департамент культури -720 618,00 -720 618,00 +1 945 344,00 -1 751 258,00 +720 618,00 +720 618,00 +720 618,00

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами +865 316,00 +865 316,00 +1 535 172,00 -846 088,00 -945,00 -945,00 -945,00 +864 371,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -695 812,00 -695 812,00 -111 585,00 -576 654,00 -695 812,00 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +24 547,00 +24 547,00 +17 210,00 -46 573,00 +24 547,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+206 982,00 +206 982,00 +326 549,00 -196 661,00 -910,00 -910,00 -910,00 +206 072,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 121 651,00 -1 121 651,00 +177 998,00 -85 282,00 -1 121 651,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+88 470,00 +88 470,00 +177 998,00 -85 282,00 +88 470,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +18 199,00 +18 199,00 +39 425,00 -5 563,00 +18 199,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +31 671,00 +31 671,00 +138 573,00 -79 719,00 +31 671,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +38 600,00 +38 600,00 +38 600,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 210 121,00 -1 210 121,00 -1 210 121,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-938 958,00 -938 958,00 -938 958,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
-271 163,00 -271 163,00 -271 163,00 

     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

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

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

-166 068,00 -166 068,00 -166 068,00 

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
-103 243,00 -103 243,00 -103 243,00 

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -1 852,00 -1 852,00 -1 852,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-

Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -196 492,00 -196 492,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -196 492,00 -196 492,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -196 492,00 -196 492,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -216 492,00 -216 492,00 -216 492,00 

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-216 492,00 -216 492,00 -216 492,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -130 000,00 -130 000,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00 +66 492,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-130 000,00 -130 000,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00 +66 492,00

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

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

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

ВСЬОГО -11 289 151,00 -11 289 151,00 +2 827 019,00 -2 100 481,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00
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41055300

Обласний бюджет -3 650 000,00 +3 650 000,00 

Всього -3 650 000,00 +3 650 000,00

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Субвенції 

Всього

загального фонду 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

 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

1



02536000000

(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000 Департамент охорони здоров’я +0,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +0,00 

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+0,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +0,00 

Реконструкція приміщень харчоблоку міської

лікарні №1 по вул.Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниця

2015-2021 +11 138 966,00 -0,7 -576 358,00 -39,1

Реконструкція території насосної з улаштуванням

приміщення для медичних відходів та тимчасової

стоянки автомобілів по вул. Маяковського,138 в

м. Вінниці

2019-2020 +576 358,00 -6,4 +576 358,00

0200000 Виконавчий комітет міської ради -21 459,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -21 459,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -21 459,00

0213132 3132 1040
Утримання клубів для підлітків за місцем 

проживання
-21 459,00

Капітальний ремонт приміщення клубу для

підлітків по вул. Гладкова, 5 
2020 +42 400,0 +42 400,0 +100,0

Капітальний ремонт приміщення клубу для

підлітків по вул. Академіка Янгеля, 65
2020 -63 859,00 +11,4

1000000 Департамент культури +721 535,00 

1010000 Департамент культури +721 535,00 

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -938,00 

Капітальний ремонт вхідних груп приміщеннь

закладу "Вінницька дитяча школа мистецтв

"Вишенька" по просп. Космонавтів,39 в м.

Вінниця, у тому числі проектні роботи 

2019-2020 -938,00 

 Додаток 5

до проекту рішення міської ради

Зміни до розподілу 

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

об'єктами у 2020 році
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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

1017340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
+722 473,00 

Ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії

національного значення "Садиба письменника і

громадського діяча М.М.Коцюбинського" по

вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-Н) (в т. ч.

проектні роботи) 

2017-2021 +996 486,00 -4,6 +722 473,00 -7,5 

Всього +700 076,00
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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 +21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +16 194,00 +16 194,00

0213112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту

Програма соціального захисту сімей з дітьми,

які опинилися у складних життєвих обставинах,

та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, у Вінницькій міській об’єднаній

територіальній громаді на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460, зі змінами
+16 194,00 +16 194,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки  
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2319, зі змінами
+21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -16 194,00 -16 194,00 

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-16 194,00 -16 194,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми "Основні

напрямки соціальної політики Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2015-2020 роки" в частині

страхування військовослужбовців, які є членами Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-16 194,00 -16 194,00 

1200000 Департамент міського господарства -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

1210000 Департамент міського господарства -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

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
-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 753 900,00 -6 377 010,00 -376 890,00 -376 890,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -6 753 900,00 -6 377 010,00 -376 890,00 -376 890,00 

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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
-8 753 900,00 -8 753 900,00 

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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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

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-580 380,00 -580 380,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -308 005,00 -308 005,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -272 375,00 -272 375,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
-8 173 520,00 -8 173 520,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -3 972 145,00 -3 972 145,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -4 201 375,00 -4 201 375,00 

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
+2 376 890,00 +2 376 890,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+2 376 890,00 +2 376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +2 376 890,00 +2 376 890,00

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 

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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
+138 770,00 +138 770,00

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
+138 770,00 +138 770,00

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
+704 757,00 +704 757,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

+704 757,00 +704 757,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -843 527,00 -843 527,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-843 527,00 -843 527,00 

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги

(щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та

виплат окремих державних соціальних допомог) окремим

категоріям громадян Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-843 527,00 -843 527,00 

0600000 Департамент освіти -50 000,00 -93 790,00 +43 790,00 +43 790,00

0610000 Департамент освіти -50 000,00 -93 790,00 +43 790,00 +43 790,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-1 350 355,00 -1 350 355,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 350 355,00 -1 350 355,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

+2 457 621,00 +2 463 731,00 -6 110,00 -6 110,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+2 457 621,00 +2 463 731,00 -6 110,00 -6 110,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 457 621,00 +2 463 731,00 -6 110,00 -6 110,00 

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької 

міської ради"

+2 105,00 +2 105,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу " Бюджет шкільних 

проектів"

+6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 

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
+217 683,00 +217 683,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +217 683,00 +217 683,00

0611090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

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

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+131 870,00 +131 870,00

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +99 840,00 +49 940,00 +49 900,00 +49 900,00

0611161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+99 840,00 +49 940,00 +49 900,00 +49 900,00

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-186 366,00 -186 366,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +326 781,00 +276 881,00 +49 900,00 +49 900,00

- здійснення централізованого господарського

обслуговування
+33 771,00 +33 771,00

- КУ «Центр професійного розвитку педагогічних

працівників Вінницької міської ради»
-74 346,00 -74 346,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

 = виконання інших заходів Програми -1 810,00 -1 810,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

+1 810,00 +1 810,00

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
-1 556 659,00 -1 556 659,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 556 659,00 -1 556 659,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи

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
-50 000,00 -50 000,00 

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-50 000,00 -50 000,00 

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти
-50 000,00 -50 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +12 499 659,00 -3 922 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +12 499 659,00 -3 922 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +12 699 659,00 -3 722 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+12 699 659,00 -3 722 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00

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 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00

- 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

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі: ,

 = заклади охорони здоров'я міста +200 000,00 -3 722 700,00 +3 922 700,00 +3 922 700,00

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 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів
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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 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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

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 

1000000 Департамент культури -720 618,00 +720 618,00 +720 618,00

1010000 Департамент культури -720 618,00 +720 618,00 +720 618,00

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+864 371,00 +865 316,00 -945,00 -945,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-695 812,00 -695 812,00 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+24 547,00 +24 547,00

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
+206 072,00 +206 982,00 -910,00 -910,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 121 651,00 -1 121 651,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+88 470,00 +88 470,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +18 199,00 +18 199,005



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

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +31 671,00 +31 671,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +38 600,00 +38 600,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 210 121,00 -1 210 121,00 

в тому числі:

  - виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-

2020 роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів,

фестивалів та культурно-мистецьких проектів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються

за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-938 958,00 -938 958,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-271 163,00 -271 163,00 

     з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та 

дорослих, окремих талановитих виконавців різних 

вікових категорій на конкурси і  фестивалі, відправлення 

творчих робіт на виставки, конкурси та  здійснення 

фінансування заходів щодо підготовки до фіналів 

конкурсів міжнародного значення, зокрема 

"Євробачення" тощо

-166 068,00 -166 068,00 

  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів 

та олімпіад 
-103 243,00 -103 243,00 

  = виплата стипендій ветеранам культури та 

мистецтва 
-1 852,00 -1 852,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1020, зі змінами
+722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії

національного значення "Садиба письменника і громадського

діяча М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці

(ох.№020001-Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

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
-216 492,00 -216 492,00 

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-216 492,00 -216 492,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного 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
+66 492,00 -130 000,00 +196 492,00 +196 492,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+66 492,00 -130 000,00 +196 492,00 +196 492,00

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
+150 000,00 +150 000,00

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +150 000,00 +150 000,00

з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

+150 000,00 +150 000,00

ВСЬОГО -11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00
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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 +88 365,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +88 365,00

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+88 365,00

1000 1000 Освіта +821 526,00 +821 526,00 +1 548 194,00 -846 088,00 +42 845,00 +42 845,00 +42 845,00 +864 371,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+13 022,00

 - за рахунок доходів бюджету +821 526,00 +821 526,00 +1 535 172,00 -846 088,00 +42 845,00 +42 845,00 +42 845,00 +864 371,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1 350 355,00 -1 350 355,00 -1 175 842,00 -1 350 355,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 350 355,00 -1 350 355,00 -1 175 842,00 -1 350 355,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+2 463 731,00 +2 463 731,00 +2 066 374,00 -5 655,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 +2 457 621,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 463 731,00 +2 463 731,00 +2 066 374,00 -5 655,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 +2 457 621,00

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

+2 105,00 +2 105,00 +2 105,00 +2 105,00

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проектів-переможців конкурсу " Бюджет шкільних проектів"
+6 110,00 +6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 -6 110,00 

1030 1030 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+217 683,00 +217 683,00 +160 551,00 +217 683,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +217 683,00 +217 683,00 +160 551,00 +217 683,00

1090 1090 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+131 870,00 +131 870,00 +166 587,00 +131 870,00

1100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами +865 316,00 +865 316,00 +1 535 172,00 -846 088,00 -945,00 -945,00 -945,00 +864 371,00

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 7

до проекту рішення міської ради   

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

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

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +49 940,00 +49 940,00 +58 302,00 +5 655,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +99 840,00

1161 1161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +49 940,00 +49 940,00 +58 302,00 +5 655,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +99 840,00

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-186 366,00 -186 366,00 -153 061,00 -186 366,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +276 881,00 +276 881,00 +185 620,00 +484,00 +49 900,00 +49 900,00 +49 900,00 +326 781,00

 - здійснення централізованого господарського обслуговування +33 771,00 +33 771,00 +27 524,00 +33 771,00

- КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників

Вінницької міської ради»
-74 346,00 -74 346,00 -1 781,00 +5 171,00 -74 346,00 

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

 = виконання інших заходів Програми -1 810,00 -1 810,00 -1 810,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 

років

+1 810,00 +1 810,00 +1 810,00

1170 1170 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 556 659,00 -1 556 659,00 -1 262 950,00 -1 556 659,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+13 022,00

в тому числі:

 = на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно - 

ресурсних центрів
+13 022,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 556 659,00 -1 556 659,00 -1 275 972,00 -1 556 659,00 

2000 2000 Охорона здоров’я -3 922 700,00 -3 922 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +12 499 659,00

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

-272 700,00 -272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00

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

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -3 722 700,00 -3 722 700,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +16 422 359,00 +12 699 659,00

з них:
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споживання

з них

видатки розвитку

- 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

-72 700,00 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +200 000,00

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

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -3 722 700,00 -3 722 700,00 +3 922 700,00 +3 922 700,00 +3 922 700,00 +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

-72 700,00 -72 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +272 700,00 +200 000,00

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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00 +12 499 659,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 
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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 -8 782 441,00 -8 782 441,00 +780 288,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 -8 803 900,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -8 782 441,00 -8 782 441,00 +780 288,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 -8 803 900,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-8 615 130,00 -8 615 130,00 -8 615 130,00 

3032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
+138 770,00 +138 770,00 +138 770,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-580 380,00 -580 380,00 -580 380,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -308 005,00 -308 005,00 -308 005,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -272 375,00 -272 375,00 -272 375,00 

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-8 173 520,00 -8 173 520,00 -8 173 520,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -3 972 145,00 -3 972 145,00 -3 972 145,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -4 201 375,00 -4 201 375,00 -4 201 375,00 

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+704 757,00 +704 757,00 +649 686,00 +704 757,00

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+704 757,00 +704 757,00 +649 686,00 +704 757,00

3110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +16 194,00 +16 194,00 +16 194,00

3112 3112 1040
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального

захисту
+16 194,00 +16 194,00 +16 194,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +21 459,00 +21 459,00 +130 602,00 -123 396,00 -21 459,00 -21 459,00 -21 459,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи -909 721,00 -909 721,00 -909 721,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -909 721,00 -909 721,00 -909 721,00 

в тому числі:
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- виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2015-2020 роки" в частині страхування

військовослужбовців, які є членами Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади

-16 194,00 -16 194,00 -16 194,00 

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

- надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги

(щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат

окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям

громадян Вінницької міської об’єднаної територіальної громади

-843 527,00 -843 527,00 -843 527,00 

4000 4000 Культура i мистецтво -1 585 934,00 -1 585 934,00 +410 172,00 -905 170,00 -910,00 -910,00 -910,00 -1 586 844,00 

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -695 812,00 -695 812,00 -111 585,00 -576 654,00 -695 812,00 

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +24 547,00 +24 547,00 +17 210,00 -46 573,00 +24 547,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+206 982,00 +206 982,00 +326 549,00 -196 661,00 -910,00 -910,00 -910,00 +206 072,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 121 651,00 -1 121 651,00 +177 998,00 -85 282,00 -1 121 651,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+88 470,00 +88 470,00 +177 998,00 -85 282,00 +88 470,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +18 199,00 +18 199,00 +39 425,00 -5 563,00 +18 199,00

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +31 671,00 +31 671,00 +138 573,00 -79 719,00 +31 671,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +38 600,00 +38 600,00 +38 600,00

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 210 121,00 -1 210 121,00 -1 210 121,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва на 2016-2020

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, проведення конкурсів, фестивалів та культурно-

мистецьких проектів з метою підвищення духовності та культурно-

освітнього рівня населення, відродження української національної

культури та збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської ради) 

-938 958,00 -938 958,00 -938 958,00 

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку

культури і мистецтва на 2016-2020 роки-всього
-271 163,00 -271 163,00 -271 163,00 

     з них:

 = поїздки творчих колективів дітей, молоді  та дорослих, 

окремих талановитих виконавців різних вікових категорій на 

конкурси і  фестивалі, відправлення творчих робіт на 

виставки, конкурси та  здійснення фінансування заходів щодо 

підготовки до фіналів конкурсів міжнародного значення, 

зокрема "Євробачення" тощо

-166 068,00 -166 068,00 -166 068,00 
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  =  проведення дитячо-юнацьких конкурсів, фестивалів та 

олімпіад 
-103 243,00 -103 243,00 -103 243,00 

  = виплата стипендій ветеранам культури та мистецтва -1 852,00 -1 852,00 -1 852,00 

5000 5000 Фiзична культура i спорт -196 492,00 -196 492,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -196 492,00 -196 492,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -216 492,00 -216 492,00 -216 492,00 

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-216 492,00 -216 492,00 -216 492,00 

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -130 000,00 -130 000,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00 +66 492,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-130 000,00 -130 000,00 -225 827,00 +196 492,00 +196 492,00 +196 492,00 +66 492,00

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

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

  = Громадська організація " Вінницька баскетбольна 

федерація" для надання фінансової підтримки команді 

"Вінницькі блискавки"

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

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +2 376 890,00 +2 376 890,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -3 318 869,00 

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

 - за рахунок доходів бюджету +2 000 000,00 +2 000 000,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -3 695 759,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +2 376 890,00 +2 376 890,00 +2 376 890,00

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

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

в тому числі:
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 -5 695 759,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки історії національного

значення "Садиба письменника і громадського діяча

М.М.Коцюбинського" по вул.І.Бевза, 15 у м.Вінниці (ох.№020001-

Н) (в т. ч. проектні роботи) 

+722 473,00 +722 473,00 +722 473,00 +722 473,00

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 -11 289 151,00 -11 289 151,00 +2 827 019,00 -2 100 481,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00 +11 289 151,00
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до проекту рішення міської ради   

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

1916010

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+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 

Заступник міського голови С. Тимощук

 Додаток 8

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

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