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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від   09.04.2020    №  810   

          м. Вінниця 

 

 

Про 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 13.4 

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

міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», розглянувши звернення 

виконавчого комітету, департаментів міського господарства, житлового 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

транспорту та зв’язку, архітектури та містобудування, соціальної політики, 

комунального майна, земельних ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, 

капітального будівництва, фінансів, самоврядного контролю, маркетингу міста 

та туризму, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культури і спорту, 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік на  27 341 465,0 гривень згідно з додатками 

2, 5, 6  до рішення. 

 

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на  27 341 465,0 гривень згідно з 

додатками 2-7  до рішення. 

 

3. Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету, на 27 341 465,0 гривень згідно з додатком 1 до 

рішення. 
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4.   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.    

                                                                                                                        

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 
 

 

 

Міський голова                                                             С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 



02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

Загальне фінансування -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

,
600000 Фінансування за активними операціями -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

Загальне фінансування -27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

               Додаток 1

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

                                                                                                      до рішення виконавчого комітету міської 

ради                                                                      від  09.04.2020  № 810

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

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

від  09.04.2020   № 810

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 -4 705 671,00 -4 705 671,00 -18 526 606,00 -18 526 606,00 -18 526 606,00 -23 232 277,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -4 705 671,00 -4 705 671,00 -18 526 606,00 -18 526 606,00 -18 526 606,00 -23 232 277,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в бюджеті станом на

01.01.2020р.
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -4 705 671,00 -4 705 671,00 -18 316 606,00 -18 316 606,00 -18 316 606,00 -23 022 277,00 

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,

сільської рад

-229 732,00 -229 732,00 -68 000,00 -68 000,00 -68 000,00 -297 732,00 

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-1 322 592,00 -1 322 592,00 -1 441 751,00 -1 441 751,00 -1 441 751,00 -2 764 343,00 

0210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -528 538,00 -528 538,00 -528 538,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення м.Вінниці на 2017-2021

роки
-470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації населення м.Вінниці -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -55 766,00 -55 766,00 -55 766,00 

0213112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту -55 766,00 -55 766,00 -55 766,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -139 528,00 -139 528,00 -94 300,00 -94 300,00 -94 300,00 -233 828,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -70 724,00 -70 724,00 -94 300,00 -94 300,00 -94 300,00 -165 024,00 

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -68 804,00 -68 804,00 -68 804,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -280 000,00 -280 000,00 -280 000,00 

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -280 000,00 -280 000,00 -280 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та працевлаштуванню

учасників антитерористичної операції Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на

2017-2020 роки

-280 000,00 -280 000,00 -280 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське об’єднання учасників 

бойових дій та волонтерів АТО у Вінницькій області"
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -33 978,00 -33 978,00 -33 978,00 

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 2

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
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців багатоквартирних будинків та

підтримка розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки"

-33 978,00 -33 978,00 -33 978,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -11 043 175,00 -11 043 175,00 -11 043 175,00 -11 043 175,00 

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -197 294,00 -197 294,00 -197 294,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію проекту "Впровадження

автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"
-197 294,00 -197 294,00 -197 294,00 

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -947 323,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -971 923,00 

 в тому числі:

 - виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки -947 323,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -971 923,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів Програми цифрового 

розвитку на 2018-2022 роки в частині утримання та забезпечення функціонування 

мультисервісної оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та 

системи "Безпечне місто" (об'єктів системи відеоспостереження та відеоаналітики), 

технічне супроводження Ситуаційного центру

-77 323,00 -77 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -101 923,00 

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -137 340,00 -137 340,00 -137 340,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки
-137 340,00 -137 340,00 -137 340,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -5 137 000,00 -5 137 000,00 -5 137 000,00 -5 137 000,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр" -2 937 000,00 -2 937 000,00 -2 937 000,00 -2 937 000,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність -657 790,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 -37 780,00 -695 570,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -657 790,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 -37 780,00 -695 570,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр інновацій" -25 045,00 -25 045,00 -25 045,00 

 - виконання Програми інноваційного розвитку  муніципального управління на 2017-2020 роки -22 300,00 -22 300,00 -22 300,00 

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у Вінницьку міську об’єднану

територіальну громаду на 2018-2020 роки
-108 406,00 -108 406,00 -108 406,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового розвитку Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки
-102 039,00 -102 039,00 -23 780,00 -23 780,00 -23 780,00 -125 819,00 

- оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління комунальними підприємствами

КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" та КП "Вінницяоблводоканал"
-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування транспортних засобів на території

Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки
-14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -175 790,00 -175 790,00 -175 790,00 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань

з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки 

-175 790,00 -175 790,00 -175 790,00 

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони громадського порядку 

"Захисник Вінниці"
-34 440,00 -34 440,00 -34 440,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони громадського порядку 

"Спеціалізований загін сприяння міліції "Гепард - Антикримінал"
-58 800,00 -58 800,00 -58 800,00 

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське формування з охорони громадського 

порядку "Вінницька варта"
-30 770,00 -30 770,00 -30 770,00 

  = заходи, які виконує Громадське формування з охорони громадського порядку "Меч" -24 680,00 -24 680,00 -24 680,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони громадського порядку  

"Спеціалізований загін сприяння поліції  "Безпека Вінниці"
-27 100,00 -27 100,00 -27 100,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2020р.
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021 роки" -210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області 

Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України
-125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у Вінницькій області -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00 -85 000,00 

1200000 Департамент міського господарства -38 047,00 -38 047,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00 +308 930 129,00

1210000 Департамент міського господарства -38 047,00 -38 047,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00 +308 930 129,00

з них:

-  за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду (бюджету

розвитку) бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок коштів, отриманих від продажу

землі) 

-5 703 221,00 -5 703 221,00 -5 703 221,00 -5 703 221,00 

 - за рахунок доходів бюджету -38 047,00 -38 047,00 +314 671 397,00 +314 671 397,00 +314 671 397,00 +314 633 350,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-22 081,00 -22 081,00 -22 081,00 

1210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -15 966,00 -15 966,00 -15 966,00 

1216020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують

та/або надають житлово-комунальні послуги
+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального обладнання, інших основних

засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в бюджеті станом на

01.01.2020р.
+210 000,00 +210 000,00 +210 000,00 +210 000,00
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1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -34 854 833,00 -34 854 833,00 -34 854 833,00 -34 854 833,00 

в тому числі:

-  за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду (бюджету розвитку)

бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок коштів, отриманих від продажу землі) 
-5 703 221,00 -5 703 221,00 -5 703 221,00 -5 703 221,00 

1217340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -5 033 400,00 -5 033 400,00 -5 033 400,00 -5 033 400,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок залізничників" по

вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи
-4 853 000,00 -4 853 000,00 -4 853 000,00 -4 853 000,00 

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий будинок" по вул.Соборній,

75  в м. Вінниці (охоронний номер 369 - М), в т.ч. проектні роботи
-180 400,00 -180 400,00 -180 400,00 -180 400,00 

1200000 Департамент житлового господарства -353 101,00 -353 101,00 -19 455 337,00 -19 455 337,00 -19 455 337,00 -19 808 438,00 

1210000 Департамент житлового господарства -353 101,00 -353 101,00 -19 455 337,00 -19 455 337,00 -19 455 337,00 -19 808 438,00 

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-24 534,00 -24 534,00 -18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 -42 534,00 

1210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -23 105,00 -23 105,00 -23 105,00 

1216010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства -305 462,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 503 754,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -305 462,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 503 754,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна багатоквартирних будинків (роботи з заміни

віконних, дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням енергозберігаючих

світильників в місцях загального користування, заміна поштових скриньок)                                                             

-305 462,00 -305 462,00 -305 462,00 

 - проведення капітального ремонту багатоквартирних  житлових будинків, включаючи будинки 

ОСББ
-11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -8 239 045,00 -8 239 045,00 -8 239 045,00 -8 239 045,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -118 876,00 -118 876,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 -139 814 983,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -118 876,00 -118 876,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 -139 814 983,00 

з них:

-  за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду (бюджету

розвитку) бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок коштів, отриманих від продажу

землі) 

+5 703 221,00 +5 703 221,00 +5 703 221,00 +5 703 221,00

 - за рахунок доходів бюджету -145 399 328,00 -145 399 328,00 -145 399 328,00 -145 399 328,00 

1410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-16 339,00 -16 339,00 -16 339,00 

1410170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -20 004,00 -20 004,00 -20 004,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -109 265 808,00 -109 265 808,00 -109 265 808,00 -109 265 808,00 

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -36 396,00 -36 396,00 -36 396,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію заходів "Програми регулювання

чисельності тварин гуманними методами на території Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2016 - 2020 рр."  

-36 396,00 -36 396,00 -36 396,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -30 430 299,00 -30 430 299,00 -30 430 299,00 -30 430 299,00 

з них:
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-  за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду (бюджету розвитку)

бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок коштів, отриманих від продажу землі) 
+5 703 221,00 +5 703 221,00 +5 703 221,00 +5 703 221,00

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -46 137,00 -46 137,00 -46 137,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4 221 124,00 -4 221 124,00 -66 110 172,00 -66 110 172,00 -66 110 172,00 -70 331 296,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -4 221 124,00 -4 221 124,00 -66 110 172,00 -66 110 172,00 -66 110 172,00 -70 331 296,00 

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-101 248,00 -101 248,00 -54 076,00 -54 076,00 -54 076,00 -155 324,00 

1910170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -32 376,00 -32 376,00 -32 376,00 

1913030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим

категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян
-3 975 000,00 -3 975 000,00 -3 975 000,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим

категоріям громадян
-313 000,00 -313 000,00 -313 000,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -196 000,00 -196 000,00 -196 000,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -117 000,00 -117 000,00 -117 000,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям

громадян
-3 662 000,00 -3 662 000,00 -3 662 000,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -1 987 000,00 -1 987 000,00 -1 987 000,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 675 000,00 -1 675 000,00 -1 675 000,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -4 902 596,00 -4 902 596,00 -4 902 596,00 -4 902 596,00 

 в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської

сільської ради Вінницького району, Вінницької області
-3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації,

теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

«Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад

Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -112 500,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -769 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -112 500,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -769 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -60 497 000,00 -60 497 000,00 -60 497 000,00 -60 497 000,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -8 060 000,00 -8 060 000,00 -8 060 000,00 -8 060 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна

дільниця з організації дорожнього руху"
-3 437 000,00 -3 437 000,00 -3 437 000,00 -3 437 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна компанія" -49 000 000,00 -49 000 000,00 -49 000 000,00 -49 000 000,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -3 298 685,00 -3 298 685,00 -1 406 150,00 -1 406 150,00 -1 406 150,00 -4 704 835,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -3 298 685,00 -3 298 685,00 -1 406 150,00 -1 406 150,00 -1 406 150,00 -4 704 835,00 

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-25 481,00 -25 481,00 -6 150,00 -6 150,00 -6 150,00 -31 631,00 

1610170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -23 204,00 -23 204,00 -23 204,00 
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1617350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

з них:

 - розроблення плану жовтих, блакитних та зелених ліній міста Вінниці -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

1617370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій -3 250 000,00 -3 250 000,00 -3 250 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Агатангела

Кримського, Пирогова, Заболотного, Л.Ратушної, Костянтина Василенка, провулком

Середнім, провулком Л.Ратушної у м. Вінниці

-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого проспектом Коцюбинського,

вулицями Замостянською, Брацлавською, Нансена у м. Вінниці
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Пирогова, Гоголя,

Л.Толстого, Василя Стуса у м.Вінниці
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Хмельницьке шосе,

Данила Галицького, Келецькою, Тараса Шевченка у м. Вінниці
-800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого вулицями Пирогова, Василя

Стуса,  Л.Толстого, Малиновського у м. Вінниці
-250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 

- проведення аналізу стану виробничих територій міста Вінниці (рекомендації по їх

впорядкуванню)
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики -527 964,00 -527 964,00 -260 407,00 -260 407,00 -260 407,00 -788 371,00 

0810000 Департамент соціальної політики -527 964,00 -527 964,00 -260 407,00 -260 407,00 -260 407,00 -788 371,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -527 964,00 -527 964,00 -260 407,00 -260 407,00 -260 407,00 -788 371,00 

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-170 325,00 -170 325,00 -186 102,00 -186 102,00 -186 102,00 -356 427,00 

0810170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -227 115,00 -227 115,00 -227 115,00 

0813100 3100
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з

інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
-30 619,00 -30 619,00 -30 619,00 

0813104 3104 1020
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до

самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
-30 619,00 -30 619,00 -30 619,00 

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -21 534,00 -21 534,00 -21 546,00 -21 546,00 -21 546,00 -43 080,00 

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді -12 831,00 -12 831,00 -21 546,00 -21 546,00 -21 546,00 -34 377,00 

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї -8 703,00 -8 703,00 -8 703,00 

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

0813192 3192 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю,

діяльність яких має соціальну спрямованість
-26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

в тому числі:

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -51 659,00 -51 659,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -104 418,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-11 659,00 -11 659,00 -11 659,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з

функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк
-11 659,00 -11 659,00 -11 659,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -40 000,00 -40 000,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -92 759,00 

в тому числі:
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- проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівців)

ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

-52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого

віку та осіб з інвалідністю
-40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 

3100000 Департамент комунального майна -32 185,00 -32 185,00 -8 200,00 -8 200,00 -8 200,00 -40 385,00 

3110000 Департамент комунального майна -32 185,00 -32 185,00 -8 200,00 -8 200,00 -8 200,00 -40 385,00 

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-14 771,00 -14 771,00 -8 200,00 -8 200,00 -8 200,00 -22 971,00 

3110170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -17 414,00 -17 414,00 -17 414,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -734 658,00 -734 658,00 -3 116,00 -3 116,00 -3 116,00 -737 774,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -734 658,00 -734 658,00 -3 116,00 -3 116,00 -3 116,00 -737 774,00 

3610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-13 039,00 -13 039,00 -3 116,00 -3 116,00 -3 116,00 -16 155,00 

3610170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -21 619,00 -21 619,00 -21 619,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

0600000 Департамент освіти -10 144 195,00 -10 144 195,00 -6 000 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -10 656 257,00 

0610000 Департамент освіти -10 144 195,00 -10 144 195,00 -6 000 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -10 656 257,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -10 144 195,00 -10 144 195,00 -6 000 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -10 656 257,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -2 300 000,00 -2 300 000,00 -2 100 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -2 812 062,00 

 - за рахунок доходів бюджету -2 300 000,00 -2 300 000,00 -2 100 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -2 812 062,00 

0611020 1020 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з

дошкільними підрозділами (відділення, групами))
-6 447 495,00 -6 447 495,00 -3 285 900,00 -6 447 495,00 

 - за рахунок доходів бюджету -6 447 495,00 -6 447 495,00 -3 285 900,00 -6 447 495,00 

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими

закладами освіти
-614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 

 - за рахунок доходів бюджету -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020 роки -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній простір 2.0" -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -682 600,00 -682 600,00 -682 600,00 

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -682 600,00 -682 600,00 -682 600,00 

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) 

-682 600,00 -682 600,00 -682 600,00 
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0700000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

1000000 Департамент культури -1 333 991,00 -1 333 991,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 -2 929 052,00 

1010000 Департамент культури -1 333 991,00 -1 333 991,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 -2 929 052,00 

1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -55 794,00 -55 794,00 -137 861,00 -137 861,00 -137 861,00 -193 655,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -64 411,00 -64 411,00 -422 176,00 -422 176,00 -422 176,00 -486 587,00 

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -7 182,00 -7 182,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -107 182,00 

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних

закладів
-44 500,00 -44 500,00 -111 080,00 -111 080,00 -111 080,00 -155 580,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 162 104,00 -1 162 104,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -1 186 048,00 

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -46 104,00 -46 104,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -70 048,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -3 309,00 -3 309,00 -3 309,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -20 506,00 -20 506,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -44 450,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -22 289,00 -22 289,00 -22 289,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 116 000,00 -1 116 000,00 -1 116 000,00 

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) 

-1 116 000,00 -1 116 000,00 -1 116 000,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

в тому числі:

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення "Особняк капітана Длуголенцького" по

вул.Магістратській, 66 (охоронний номер 23-М) (у т. ч. проектні роботи) -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -1 363 410,00 -1 363 410,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 -4 133 062,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -1 363 410,00 -1 363 410,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 -4 133 062,00 

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -812 711,00 -812 711,00 -812 711,00 

1115011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту -483 782,00 -483 782,00 -483 782,00 

1115012 5012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту -328 929,00 -328 929,00 -328 929,00 

1115020 5020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю -12 312,00 -12 312,00 -12 312,00 

1115022 5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю -12 312,00 -12 312,00 -12 312,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -440 273,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 -269 652,00 -709 925,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних

шкіл
-440 273,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 -269 652,00 -709 925,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -98 114,00 -98 114,00 -98 114,00 
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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

1115061 5061 0810
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та

проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
-92 826,00 -92 826,00 -92 826,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -92 826,00 -92 826,00 -92 826,00 

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії -5 288,00 -5 288,00 -5 288,00 

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

1117325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -14 808 180,00 -14 808 180,00 -14 808 180,00 -14 808 180,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -3 101 961,00 -3 101 961,00 -3 101 961,00 -3 101 961,00 

1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту -11 706 219,00 -11 706 219,00 -11 706 219,00 -11 706 219,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 

3700000 Департамент фінансів -211 844,00 -211 844,00 -15 726,00 -15 726,00 -15 726,00 -227 570,00 

3710000 Департамент фінансів -211 844,00 -211 844,00 -15 726,00 -15 726,00 -15 726,00 -227 570,00 

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-147 952,00 -147 952,00 -15 726,00 -15 726,00 -15 726,00 -163 678,00 

3710170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -63 892,00 -63 892,00 -63 892,00 

0200000 Департамент самоврядного контролю -64 118,00 -64 118,00 -490 000,00 -490 000,00 -490 000,00 -554 118,00 

0210000 Департамент самоврядного контролю -64 118,00 -64 118,00 -490 000,00 -490 000,00 -490 000,00 -554 118,00 

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-14 573,00 -14 573,00 -490 000,00 -490 000,00 -490 000,00 -504 573,00 

0210170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -22 830,00 -22 830,00 -22 830,00 

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -26 715,00 -26 715,00 -26 715,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ земельних ділянок комунальної

власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів

-26 715,00 -26 715,00 -26 715,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -193 596,00 -193 596,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 672 480,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -193 596,00 -193 596,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 672 480,00 

2610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних

територіальних громадах
-13 337,00 -13 337,00 -13 337,00 

2610170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування -19 423,00 -19 423,00 -19 423,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -160 836,00 -160 836,00 -160 836,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -160 836,00 -160 836,00 -160 836,00 

ВСЬОГО -27 341 465,00 -27 341 465,00 -6 000 000,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький
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(грн)

в тому числі на:

заходи, які виконує 

Управління стратегічних 

розслідувань у Вінницькій 

області Департаменту 

стратегічних розслідувань 

Національної поліції України

9800

Державний бюджет -210 000,00 -210 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -85 000,00 -210 000,00 

Всього -210 000,00 -210 000,00 -125 000,00 -125 000,00 -85 000,00 -210 000,00 

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету 

міської ради

від  09.04.2020  № 810

Всього

Субвенції 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

Код 

Найменування 

бюджету - одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

спеціального фонду на:

Трансферти іншим бюджетам

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 

01.01.2020р.)

в тому числі на:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2019-

2021 роки"

Державна установа 

"Центр обслуговування 

підрозділів Національної 

поліції України"

заходи, які виконує 

Управління Служби 

безпеки України у 

Вінницькій області

з них:

В.о. керуючого справами виконкому                                                                            С.Чорнолуцький
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від  09.04.2020  № 810

02536000000

(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-1 000 000,00 

Реконструкція підземного переходу по вул.

Пирогова в м. Вінниця
2019-2021 -18 326 666,00 -6,5 -1 000 000,00 -12,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-14 808 180,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -3 101 961,00 

Реконструкція будівлі комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької

міської ради" по вул. Миколи Зерова,12 в м.

Вінниці

2017-2022 -2 725 208,00 -3,4

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №31 Вінницької міської ради» по вул.

Богдана Ступки,13 в м. Вінниця

2017-2021 -11 121 779,00 -2,4 -100 000,00 -3,3

Реконструкція спортивного ядра комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11

Вінницької міської ради» по вул. Тараса Сича,38 у

м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

2020 -276 753,00 -276 753,00

1517325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-11 706 219,00 

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця 
2015-2021 -11 706 219,00 -15,2

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -3 000 000,00 

Реконструкція адмінбудівлі по вул. Соборна,36 в м.

Вінниця
2019-2021 -3 000 000,00 -14,1

 Додаток  4

до рішення виконавчого комітету міської ради

Зміни до розподілу 

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

об'єктами у 2020 році

1



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1200000 Департамент міського господарства -34 854 833,00 

1210000 Департамент міського господарства -34 854 833,00 

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-34 854 833,00 

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му пров.

Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-36 в м.

Вінниці

2020 -1 954 246,00 -1 367 163,00

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

по 2-му пров.Бестужева в м. Вінниці
2019-2021 -4 948 978,00 -7,4 -2 348 945,00 -54,8

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му

провулку Бестужева в м. Вінниця
2020 -441 599,00 -309 120,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації по 2-му

провулку Бестужева в м. Вінниця
2020 -497 357,00 -348 150,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації по тупіку

Аграрному (від будинку №2 до провулку Добрий) в

м. Вінниці 

2020 -600 000,00 -420 000,00 -100,0

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

Я.Шепеля, 57-87 в м. Вінниці
2020 -940 000,00 -658 000,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

до вул. Волошкової в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2018-2021 -16 891 384,00 -47,9 -8 000 000,00 -95,3

Реконструкція мережі каналізації по вул. Гонти

від перехрестя з вул.Станіславського до

вул.Енергетичної в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2019-2021 -1 292 736,00 -10,1

Реконструкція мережі каналізації по вул. Князів

Коріатовичів, 11-33 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020 -1 000 000,00 0,0 -1 000 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу по вул. Князів

Коріатовичів від вул. Соборної до

вул.Монастирської в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020 -668 660,00 -668 660,00

Реконструкція мережі водопроводу по вул.Гонти

(від вул.Київської до вул.Батозької) в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2020-2021 -7 419 600,00 -267 765,00 -3,6

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по просп. Космонавтів,

26,28, вул. В.Порика 11,13,15 в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи) 

2020 +1 601 311,00 +1 601 311,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. А.Первозваного,

24,26 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 +2 060 816,00 +2 060 816,00
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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

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 19 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 -1 888 022,00 -1 888 022,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 27,29 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2020 -707 541,00 -707 541,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут,  31 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 -517 953,00 -517 953,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. Гоголя, 6, 6а, пров.

Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2020 -348 604,00 -348 604,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 -795 541,00 -795 541,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Космонавтів, 23

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020-2021 +1 035 030 -59,7

Реконструкція мережі теплопостачання до

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

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2020 +884 738,00 -3,3 +884 738,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків № 41, 43 по просп. Космонавтів

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2020 -1 323 049,00 -1 323 049,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по просп. Космонавтів,26,28,

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

роботи) 

2020 +953 650,00 +953 650,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 -302 627,00 -302 627,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 27,29,31 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2020 -142 000,00 -142 000,00 -100,0
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по вул. Гоголя, 6,6а, пров.

Комунальний, 5 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2020 -345 908,00 -345 908,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по вул. 600-річчя, 26,30,32 в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020 -2 257 495,00 -2 257 495,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по просп. Космонавтів, 23 в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020-2021 +540 978,00 -43,1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення з

оснащенням підсвічування будівлі по вул.

Соловйова, 3 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)  

2020 -5 118,00 -5 118,00

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення по

вул.600-річчя, 50, 52, 54 в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)   

2020 -203 896,00 -203 896,00

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по 2-му провулку Пирогова в м.Вінниці

(в т.ч. проектні роботи)

2020 -1 571 627,00 -1 421 627,00 +9,1

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик

Маяковського, 63 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020 -2 410 666,00 -2 160 666,00 +10,0

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по вул. М. Литвиненко - Вольгемут, 19 в 

м. Вінниці(в т.ч. проектні роботи)

2020 -668 086,00 -668 086,00

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської

ОТГ (в т.ч. проектні роботи)

2020 -2 542 146,00 -2 542 146,00

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного,

вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул.

Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся, вул.

Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі,

провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул. 1-

й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2020 -2 848 403 -671 452,00 +72,6

Нове будівництво дитячого та спортивного

майданчиків по вул. Медова, б/н навпроти будинку

№ 29  в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2021 -777 507,00 -84,5
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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

Нове будівництво спортивного майданчика по вул.

Олеся Гончара, б/н, напроти будинку №112 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2020 -921 986,00 -891 986,00 +3,2

Реконструкція мережі водопроводу по вул.Д.Нечая

(від вул.Дубовецької до вул.Г.Успенського) в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2020 -5 703 221,00 -5 703 221,00

 в тому числі:

-  за рахунок залишку коштів, що утворився по

спеціальному фонду (бюджету розвитку)

бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок

коштів, отриманих від продажу землі) 

-5 703 221,00

Реконструкція житлового будинку по

вул.Соборній,89 в м.Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020 -364,00 -364,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-30 430 299,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-30 430 299,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -30 430 299,00 

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області)

2017-2021 -1 827 924,00 -2,7

 в тому числі:

-  за рахунок залишку коштів, що утворився по

спеціальному фонду (бюджету розвитку)

бюджету станом на 01.01.2020р. (за рахунок

коштів, отриманих від продажу землі) 

+5 703 221,00

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе,

б/н (І-ІІ черга) у м.Вінниці
2017-2021 -3 897 480,00 -9,4

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з

вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13

(від перехрестя з вул. Проектною 12а до перехрестя

з вул. Проектною 12) в м. Вінниця

2018-2021 -9 700 811,00 -24,0

Нове будівництво дороги по вул.Миколаївській (від

ПК0 до ПК2+41) в м.Вінниці
2019-2020 -4 951 336,00 -25,8 -4 500 000,00 -100,0

Нове будівництво ділянки вул.Проектної 12 (від

перехрестя з вул.Проектною 13 в напрямку

вул.Чехова) в м.Вінниці

2017-2021 +26 121 465 -0,9 -2 306 484,00 -63,7
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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

Нове будівництво дороги від вул.Проектної 12 в

напрямку до вул.Немирівське шосе в м.Вінниці
2017-2021 +1 914 917 -3,2 -31,4

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці
2019-2022 -8 097 600,00 -18,7

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від

Немирівського шосе до перехрестя з вул. Проектної 

11) ділянки вул. Проектної 11 (від перехрестя з вул.

Проектною 16 до Черкаського шосе) в м.Вінниці

2017-2022 -101 830 538,00 -0,7 -100 000,00 -0,8

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -4 902 596,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -4 902 596,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -4 902 596,00 

Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця»

на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

2019-2020 -1 976 407,00 -84,8 -300 000,00 -100,0

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт

Вінниця" на території Гавришівської сільської ради

Вінницького району, Вінницької області

2019-2020 -5 902 346,00 -32,4 -3 988 796,00 -100,0

Реконструкція інженерних мереж (внутрішні та

зовнішні мережі водопостачання, каналізації,

теплопостачання, гарячого водопостачання,

газопостачання) та споруд на цих мережах КП

«Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської та

Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького

району, Вінницької області (за межами населених

пунктів)

2019-2020 -1 023 000,00 -40,0 -613 800,00 -100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради -11 043 175,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -11 043 175,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -11 043 175,00 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

та насосної станції водопостачання «Вінницького

індустріального парку» по вул. Немирівське шосе,

213 у м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2021 -4 467 664,00 -91,7

Нове будівництво огорожі території за адресою: м.

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

проектні роботи)

2019-2021 -492 029,00 -45,1

Нове будівництво автомобільного паркінгу

Вінницького індустріального парку по вул.

Немирівське шосе, 213 у м.Вінниця (в т.ч. проектні

роботи)

2019-2022 -27 440 846,00 -1,6 -4 332 000,00 -17,3
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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

Реконструкція силової трансформаторної

підстанції за адресою: м.Вінниця, вул.600-річчя (в

т.ч. проектні роботи)

2020-2021 -6 000 000,00 -4 600 000,00 -76,7

Реконструкція частини приміщень першого

поверху адміністративної будівлі за адресою: м.

Вінниця вул.600-річчя,21 (в т.ч. проектні роботи)

2018-2020 +2 567 700,00 -5,2 +3 787 974,00 +22,8

Реконструкція будівлі для розміщення

"Вінницького інноваційно-технологічного парку" за

адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А) (в

т.ч. проектні роботи)

2018-2021 +40 000,00 +0,1

Реконструкція будівлі для розміщення

"Вінницького інноваційно-технологічного парку" за

адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)

(в т.ч. проектні роботи)

2017-2021 -979 456,00 -1,3

0700000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-5 491 051,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -5 491 051,00 

Реконструкція мереж холодного водопостачання та

водовідведення КНП "Вінницька міська клінічна

лікарня №1" по вул. Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниця

2019-2021 -3 257 844,00 -2,9 -2 000 902,00 -64,3

Реконструкція мереж пожежного водогону КНП

"Вінницька клінічна лікарня №1" по

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниця

2019-2021 -1 897 327,00 -4,3 -1 500 000,00 -83,4

Реконструкція системи опалення терапевтичного

корпусу КНП "Вінницька міська клінічна лікарня

№1" по вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці

2019-2020 -2 188 549,00 -7,3 -1 990 149,00 -100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -2 500 000,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -2 500 000,00 

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-2 500 000,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-2 500 000,00 

Реконструкція частини будівлі котельні по

вул.Келецька,94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці

2017-2021 -5 774 797,00 -41,0 -2 500 000,00 -84,3

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -6 478 884,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -6 478 884,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -6 478 884,00 
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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

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою:

м.Вінниця, вул.Соборна,89 (літ.А)
2019-2021 -6 478 884,00 -44,1

1200000 Департамент міського господарства -5 033 400,00 

1210000 Департамент міського господарства -5 033 400,00 

1217340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
-5 033 400,00 

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого

значення "Житловий будинок залізничників" по

вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці (охоронний

номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

2019-2021 -4 853 000,00 -24,0

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого

значення "Житловий будинок" по вул.Соборній, 75

в м. Вінниці (охоронний номер 369 - М), в т.ч.

проектні роботи

2020 -180 400,000 -180 400,00 -100,0

1000000 Департамент культури -800 000,00 

1010000 Департамент культури -800 000,00 

1017340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури
-800 000,00 

Реставрація пам’ятки архітектури місцевого

значення "Особняк капітана Длуголенцького" по

вул.Магістратській, 66 (охоронний номер 23-М) (у

т. ч. проектні роботи) 

2020 -800 000,000 -800 000,00 -100,0

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) 

2017-2020 -51,3 -51,3

Всього -120 342 418,00 

В.о. керуючого справами виконкому С.Чорнолуцький
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від  09.04.2020  № 810

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 -20 170 202,00 -3 153 347,00 -17 016 855,00 -17 016 855,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -20 170 202,00 -3 153 347,00 -17 016 855,00 -17 016 855,00 

0210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

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

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення  м.Вінниці на 2017-2021 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення м.Вінниці на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №494, зі змінами
-470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
-470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -55 766,00 -55 766,00 

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
-55 766,00 -55 766,00 

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
-233 828,00 -139 528,00 -94 300,00 -94 300,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -165 024,00 -70 724,00 -94 300,00 -94 300,00 

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -68 804,00 -68 804,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -280 000,00 -280 000,00 

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-280 000,00 -280 000,00 

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації,

реабілітації та працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2017-2020 роки

Програма сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників

антитерористичної операції Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-

2020 роки

Рішення міської ради від

24.02.2017р. №614, зі змінами
-280 000,00 -280 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації 

"Мольфар"
-180 000,00 -180 000,00 

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
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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

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

-100 000,00 -100 000,00 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
-33 978,00 -33 978,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки"

-33 978,00 -33 978,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-11 043 175,00 -11 043 175,00 -11 043 175,00 

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-197 294,00 -197 294,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати

за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-197 294,00 -197 294,00 

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-971 923,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
-971 923,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" 

заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022 

роки в частині утримання та забезпечення 

функціонування мультисервісної оптоволоконної 

мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку та 

системи "Безпечне місто" (об'єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики), технічне 

супроводження Ситуаційного центру

-101 923,00 -77 323,00 -24 600,00 -24 600,00 

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

28.04.2017р. №690, зі змінами
-137 340,00 -137 340,00 

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

- виконання заходів Програми посилення

конкурентоспроможності малого та середнього

підприємництва Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2020 роки

-137 340,00 -137 340,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -5 137 000,00 -5 137 000,00 -5 137 000,00 

в тому числі:

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

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницький 

інформаційний центр" 

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-2 937 000,00 -2 937 000,00 -2 937 000,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність -695 570,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -695 570,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
-25 045,00 -25 045,00 +

- виконання Програми інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Програма інноваційного розвитку

муніципального управління на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №505, зі змінами
-22 300,00 -22 300,00 

- виконання заходів Програми сприяння залученню

інвестицій у Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну

громаду на 2018-2020 роки  

Рішення міської ради від

24.11.2017р. №930, зі змінами
-108 406,00 -108 406,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії

просторового розвитку Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

Програма реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2020 роки

Рішення міської ради від

29.03.2019р. №1701, зі змінами
-125 819,00 -102 039,00 -23 780,00 -23 780,00 

- оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління

комунальними підприємствами КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" та КП "Вінницяоблводоканал"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-400 000,00 -400 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки

Програма розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької

міської об'єднаної територіальної громади на

2019-2021 роки

Рішення міської ради від

30.08.2019р. №1902, зі змінами
-14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 

0218230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -175 790,00 -175 790,00 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського

порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки 

Комплексна програма заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони

громадського порядку у населених пунктах, що

входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2020 роки

Рішення міської ради від

30.05.2014р. №1747, зі змінами
-175 790,00 -175 790,00 

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Захисник Вінниці"
-34 440,00 -34 440,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння 

міліції "Гепард - Антикримінал"

-58 800,00 -58 800,00 

3



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

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Вінницька 

варта"

-30 770,00 -30 770,00 

  = заходи, які виконує Громадське формування з 

охорони громадського порядку "Меч"
-24 680,00 -24 680,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку  "Спеціалізований загін сприяння 

поліції  "Безпека Вінниці"

-27 100,00 -27 100,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563, зі змінами
-210 000,00 -210 000,00 -210 000,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
-125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління стратегічних 

розслідувань у Вінницькій області Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції 

України

-125 000,00 -125 000,00 -125 000,00 

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України 

у Вінницькій області
-85 000,00 -85 000,00 -85 000,00 

1200000 Департамент міського господарства +308 952 210,00 -15 966,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00

1210000 Департамент міського господарства +308 952 210,00 -15 966,00 +308 968 176,00 +308 968 176,00

1210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-15 966,00 -15 966,00 

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
+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-34 854 833,00 -34 854 833,00 -34 854 833,00 
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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

1217340 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
-5 033 400,00 -5 033 400,00 -5 033 400,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27

в м. Вінниці (охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні

роботи

-4 853 000,00 -4 853 000,00 -4 853 000,00 

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Житловий будинок" по вул.Соборній, 75 в м. Вінниці

(охоронний номер 369 - М), в т.ч. проектні роботи

-180 400,00 -180 400,00 -180 400,00 

1200000 Департамент житлового господарства -19 765 904,00 -328 567,00 -19 437 337,00 -19 437 337,00 

1210000 Департамент житлового господарства -19 765 904,00 -328 567,00 -19 437 337,00 -19 437 337,00 

1210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-23 105,00 -23 105,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-11 503 754,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -11 503 754,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального

користування, заміна поштових скриньок)                                                             

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
-305 462,00 -305 462,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-8 239 045,00 -8 239 045,00 -8 239 045,00 
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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

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -139 798 644,00 -102 537,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -139 798 644,00 -102 537,00 -139 696 107,00 -139 696 107,00 

1410170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-20 004,00 -20 004,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-109 265 808,00 -109 265 808,00 -109 265 808,00 

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -36 396,00 -36 396,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 рр."  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

2016-2020 рр. 

Рішення міської ради від

24.06.2016р. №310, зі змінами
-36 396,00 -36 396,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-30 430 299,00 -30 430 299,00 -30 430 299,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об'єктах Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади на

період 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1118, зі змінами
-46 137,00 -46 137,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -70 175 972,00 -4 119 876,00 -66 056 096,00 -66 056 096,00 

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -70 175 972,00 -4 119 876,00 -66 056 096,00 -66 056 096,00 

1910170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-32 376,00 -32 376,00 

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
-3 975 000,00 -3 975 000,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-313 000,00 -313 000,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -196 000,00 -196 000,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -117 000,00 -117 000,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
-3 662 000,00 -3 662 000,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -1 987 000,00 -1 987 000,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 675 000,00 -1 675 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-4 902 596,00 -4 902 596,00 

 в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-300 000,00 -300 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Гавришівської сільської ради Вінницького

району, Вінницької області

-3 988 796,00 -3 988 796,00 

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні

мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання,

гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих

мережах КП «Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської

та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району,

Вінницької області (за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-769 000,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -769 000,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -60 497 000,00 -60 497 000,00 -60 497 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-8 060 000,00 -8 060 000,00 -8 060 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-3 437 000,00 -3 437 000,00 -3 437 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
-49 000 000,00 -49 000 000,00 -49 000 000,00 

1600000 Департамент архітектури та містобудування -4 673 204,00 -3 273 204,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -4 673 204,00 -3 273 204,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

1610170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-23 204,00 -23 204,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

з них:
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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

- розроблення плану жовтих, блакитних та зелених ліній міста

Вінниці
-1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-3 250 000,00 -3 250 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Агатангела Кримського, Пирогова,

Заболотного, Л.Ратушної, Костянтина Василенка, провулком

Середнім, провулком Л.Ратушної у м. Вінниці

-600 000,00 -600 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого проспектом Коцюбинського, вулицями

Замостянською, Брацлавською, Нансена у м. Вінниці

-300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Пирогова, Гоголя, Л.Толстого, Василя

Стуса у м. Вінниці

-300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Хмельницьке шосе, Данила

Галицького, Келецькою, Тараса Шевченка у м. Вінниці

-800 000,00 -800 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Пирогова, Василя Стуса, Л.Толстого,

Малиновського у м. Вінниці

-250 000,00 -250 000,00 

- проведення аналізу стану виробничих територій міста

Вінниці (рекомендації по їх впорядкуванню).
-1 000 000,00 -1 000 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики -431 944,00 -357 639,00 -74 305,00 -74 305,00 

0810000 Департамент соціальної політики -431 944,00 -357 639,00 -74 305,00 -74 305,00 

0810170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-227 115,00 -227 115,00 

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
-30 619,00 -30 619,00 

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

похилим віком, хворобою, інвалідністю

-30 619,00 -30 619,00 

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

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
-43 080,00 -21 534,00 -21 546,00 -21 546,00 

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді
-34 377,00 -12 831,00 -21 546,00 -21 546,00 

0813123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї -8 703,00 -8 703,00 
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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

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2015-

2020 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-26 712,00 -26 712,00 

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-26 712,00 -26 712,00 

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -26 712,00 -26 712,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -104 418,00 -51 659,00 -52 759,00 -52 759,00 

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-11 659,00 -11 659,00 

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія" імені Раїси Панасюк

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

30.10.2015р. №2319, зі змінами
-11 659,00 -11 659,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-92 759,00 -40 000,00 -52 759,00 -52 759,00 

в тому числі:

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС

та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від

Чорнобильської катастрофи, які його потребують

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
-52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної

активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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
-40 000,00 -40 000,00 

3100000 Департамент комунального майна -17 414,00 -17 414,00 

3110000 Департамент комунального майна -17 414,00 -17 414,00 

3110170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-17 414,00 -17 414,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -721 619,00 -721 619,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -721 619,00 -721 619,00 

3610170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

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

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-700 000,00 -700 000,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -700 000,00 -700 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0600000 Департамент освіти -10 656 257,00 -10 144 195,00 -512 062,00 -512 062,00 

0610000 Департамент освіти -10 656 257,00 -10 144 195,00 -512 062,00 -512 062,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-2 812 062,00 -2 300 000,00 -512 062,00 -512 062,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -2 812 062,00 -2 300 000,00 -512 062,00 -512 062,00 

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

-6 447 495,00 -6 447 495,00 

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-6 447 495,00 -6 447 495,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -6 447 495,00 -6 447 495,00 

0611110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної

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

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-614 100,00 -614 100,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -614 100,00 -614 100,00 

0611160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 

0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2020 роки
Програма розвитку освіти на 2013-2020 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-100 000,00 -100 000,00 

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Освітній простір 2.0"
-100 000,00 -100 000,00 

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-682 600,00 -682 600,00 

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -682 600,00 -682 600,00 

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) 

-682 600,00 -682 600,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 
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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

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

1000000 Департамент культури -2 929 052,00 -1 333 991,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 

1010000 Департамент культури -2 929 052,00 -1 333 991,00 -1 595 061,00 -1 595 061,00 

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
-193 655,00 -55 794,00 -137 861,00 -137 861,00 

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
-486 587,00 -64 411,00 -422 176,00 -422 176,00 

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
-107 182,00 -7 182,00 -100 000,00 -100 000,00 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва на

2016-2020 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
-155 580,00 -44 500,00 -111 080,00 -111 080,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 186 048,00 -1 162 104,00 -23 944,00 -23 944,00 

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
-70 048,00 -46 104,00 -23 944,00 -23 944,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -3 309,00 -3 309,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -44 450,00 -20 506,00 -23 944,00 -23 944,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -22 289,00 -22 289,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 116 000,00 -1 116 000,00 

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
-1 116 000,00 -1 116 000,00 

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
-800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

в тому числі:

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення

"Особняк капітана Длуголенцького" по вул.Магістратській, 66

(охоронний номер 23-М) (у т. ч. проектні роботи) 

-800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -4 133 062,00 -1 363 410,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -4 133 062,00 -1 363 410,00 -2 769 652,00 -2 769 652,00 

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
-812 711,00 -812 711,00 

11



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

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-483 782,00 -483 782,00 

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-328 929,00 -328 929,00 

1115020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед осіб з інвалідністю

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
-12 312,00 -12 312,00 

1115022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та

заходів зі спорту осіб з інвалідністю
-12 312,00 -12 312,00 

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
-709 925,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-709 925,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 

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
-98 114,00 -98 114,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

-92 826,00 -92 826,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -92 826,00 -92 826,00 

1115063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії -5 288,00 -5 288,00 

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

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

спорту
-2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -18 808 180,00 -18 808 180,00 -18 808 180,00 

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-14 808 180,00 -14 808 180,00 -14 808 180,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -3 101 961,00 -3 101 961,00 -3 101 961,00 

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

спорту
-11 706 219,00 -11 706 219,00 -11 706 219,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076, зі змінами
-3 000 000,00 -3 000 000,00 -3 000 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

3700000 Департамент фінансів -63 892,00 -63 892,00 

3710000 Департамент фінансів -63 892,00 -63 892,00 

3710170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-63 892,00 -63 892,00 

0200000 Департамент самоврядного контролю -49 545,00 -49 545,00 

0210000 Департамент самоврядного контролю -49 545,00 -49 545,00 

0210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-22 830,00 -22 830,00 

0217130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -26 715,00 -26 715,00 

в тому числі:

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у

користуванні інших осіб без правовстановлюючих документів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-26 715,00 -26 715,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -6 659 143,00 -180 259,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -6 659 143,00 -180 259,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 

2610170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових

осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-19 423,00 -19 423,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
-6 478 884,00 -6 478 884,00 -6 478 884,00 

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -160 836,00 -160 836,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму на 2016-2020 роки 
Рішення міської ради від

30.10.2015р. №2320, зі змінами
-160 836,00 -160 836,00 

ВСЬОГО +4 407 125,00 -25 225 461,00 +29 632 586,00 +29 632 586,00

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                                                            С. Чорнолуцький
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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 -3 131 490,00 -3 131 490,00 -2 761 121,00 -2 761 121,00 -2 761 121,00 -5 892 611,00 

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-229 732,00 -229 732,00 -68 000,00 -68 000,00 -68 000,00 -297 732,00 

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
-1 886 272,00 -1 886 272,00 -2 223 121,00 -2 223 121,00 -2 223 121,00 -4 109 393,00 

0170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-1 015 486,00 -1 015 486,00 -1 015 486,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

 в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки
-470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

в тому числі:

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
-470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 -470 000,00 

1000 1000 Освіта -9 517 389,00 -9 517 389,00 -6 000 000,00 -649 923,00 -649 923,00 -649 923,00 -10 167 312,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -9 517 389,00 -9 517 389,00 -6 000 000,00 -649 923,00 -649 923,00 -649 923,00 -10 167 312,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -2 300 000,00 -2 300 000,00 -2 100 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -2 812 062,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -2 300 000,00 -2 300 000,00 -2 100 000,00 -512 062,00 -512 062,00 -512 062,00 -2 812 062,00 

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

-6 447 495,00 -6 447 495,00 -3 285 900,00 -6 447 495,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -6 447 495,00 -6 447 495,00 -3 285 900,00 -6 447 495,00 

1100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами -55 794,00 -55 794,00 -137 861,00 -137 861,00 -137 861,00 -193 655,00 

1110 1110 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 -614 100,00 

1160 1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

1162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2020

роки
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

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  09.04.2020  № 810

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

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір 2,0"
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -4 580 818,00 -4 580 818,00 -168 605,00 -168 605,00 -168 605,00 -4 749 423,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 580 818,00 -4 580 818,00 -168 605,00 -168 605,00 -168 605,00 -4 749 423,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-3 975 000,00 -3 975 000,00 -3 975 000,00 

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-313 000,00 -313 000,00 -313 000,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -196 000,00 -196 000,00 -196 000,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -117 000,00 -117 000,00 -117 000,00 

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-3 662 000,00 -3 662 000,00 -3 662 000,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -1 987 000,00 -1 987 000,00 -1 987 000,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -1 675 000,00 -1 675 000,00 -1 675 000,00 

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

-30 619,00 -30 619,00 -30 619,00 

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

-30 619,00 -30 619,00 -30 619,00 

3110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту -55 766,00 -55 766,00 -55 766,00 

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

захисту
-55 766,00 -55 766,00 -55 766,00 

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -21 534,00 -21 534,00 -21 546,00 -21 546,00 -21 546,00 -43 080,00 

3121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді
-12 831,00 -12 831,00 -21 546,00 -21 546,00 -21 546,00 -34 377,00 

3123 3123 1040 Заходи державної політики з питань сім'ї -8 703,00 -8 703,00 -8 703,00 

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -139 528,00 -139 528,00 -94 300,00 -94 300,00 -94 300,00 -233 828,00 

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання -70 724,00 -70 724,00 -94 300,00 -94 300,00 -94 300,00 -165 024,00 

3133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -68 804,00 -68 804,00 -68 804,00 

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці -26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

в тому числі:

 - інші громадські організації ветеранів і осіб з інвалідністю -26 712,00 -26 712,00 -26 712,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи -331 659,00 -331 659,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -384 418,00 

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-11 659,00 -11 659,00 -11 659,00 

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

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

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

-11 659,00 -11 659,00 -11 659,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -320 000,00 -320 000,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -372 759,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння соціалізації, реабілітації та

працевлаштуванню учасників антитерористичної операції

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020

роки

-280 000,00 -280 000,00 -280 000,00 

з них:

 =  фінансова підтримка громадської організації "Мольфар" -180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

- проведення безоплатного поточного та (або) капітального

ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та

вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської

катастрофи, які його потребують

-52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 -52 759,00 

- проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної

активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
-40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 

4000 4000 Культура i мистецтво -1 960 797,00 -1 960 797,00 -657 200,00 -657 200,00 -657 200,00 -2 617 997,00 

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -64 411,00 -64 411,00 -422 176,00 -422 176,00 -422 176,00 -486 587,00 

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -7 182,00 -7 182,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -107 182,00 

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
-44 500,00 -44 500,00 -111 080,00 -111 080,00 -111 080,00 -155 580,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -1 844 704,00 -1 844 704,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -1 868 648,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-46 104,00 -46 104,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -70 048,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія -3 309,00 -3 309,00 -3 309,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" -20 506,00 -20 506,00 -23 944,00 -23 944,00 -23 944,00 -44 450,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -22 289,00 -22 289,00 -22 289,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -1 798 600,00 -1 798 600,00 -1 798 600,00 

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) 

-1 798 600,00 -1 798 600,00 -1 798 600,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

5000 5000 Фiзична культура i спорт -1 363 410,00 -1 363 410,00 -269 652,00 -269 652,00 -269 652,00 -1 633 062,00 

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -812 711,00 -812 711,00 -812 711,00 

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських

видів спорту
-483 782,00 -483 782,00 -483 782,00 

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-328 929,00 -328 929,00 -328 929,00 

5020 5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед осіб з інвалідністю
-12 312,00 -12 312,00 -12 312,00 

5022 5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі

спорту осіб з інвалідністю
-12 312,00 -12 312,00 -12 312,00 

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту -440 273,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 -269 652,00 -709 925,00 

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-440 273,00 -440 273,00 -269 652,00 -269 652,00 -269 652,00 -709 925,00 

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -98 114,00 -98 114,00 -98 114,00 

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-92 826,00 -92 826,00 -92 826,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -92 826,00 -92 826,00 -92 826,00 

5063 5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії -5 288,00 -5 288,00 -5 288,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -375 836,00 -375 836,00 +220 153 264,00 +220 153 264,00 +220 153 264,00 +219 777 428,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
-305 462,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 503 754,00 

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду -305 462,00 -305 462,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 503 754,00 

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                             

-305 462,00 -305 462,00 -305 462,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
-11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 -11 198 292,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00 +348 856 409,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2020р.
+210 000,00 +210 000,00 +210 000,00 +210 000,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -117 504 853,00 -117 504 853,00 -117 504 853,00 -117 504 853,00 

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -70 374,00 -70 374,00 -70 374,00 

в тому числі:
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- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-2020 роки"

-33 978,00 -33 978,00 -33 978,00 

- фінансова підтримка МКП "Вінницязеленбуд" на реалізацію

заходів "Програми регулювання чисельності тварин гуманними

методами на території Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2016 - 2020 рр."  

-36 396,00 -36 396,00 -36 396,00 

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -726 715,00 -726 715,00 -726 715,00 

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -726 715,00 -726 715,00 -726 715,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

- здійснення тахеометричних зйомок для визначення площ

земельних ділянок комунальної власності Вінницької міської

об'єднаної територіальної громади, які перебувають у користуванні

інших осіб без правовстановлюючих документів

-26 715,00 -26 715,00 -26 715,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -3 250 000,00 -3 250 000,00 -121 742 418,00 -121 742 418,00 -121 742 418,00 -124 992 418,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -3 250 000,00 -3 250 000,00 -121 742 418,00 -121 742 418,00 -121 742 418,00 -124 992 418,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -66 285 132,00 -66 285 132,00 -66 285 132,00 -66 285 132,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -22 799 231,00 -22 799 231,00 -22 799 231,00 -22 799 231,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -3 101 961,00 -3 101 961,00 -3 101 961,00 -3 101 961,00 

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 -5 491 051,00 

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

спорту
-14 206 219,00 -14 206 219,00 -14 206 219,00 -14 206 219,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -25 424 655,00 -25 424 655,00 -25 424 655,00 -25 424 655,00 

в тому числі:

- реконструкція аеродрому КП «Аеропорт Вінниця» на території

Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької

області

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Гавришівської сільської ради Вінницького району,

Вінницької області

-3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 -3 988 796,00 

- реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі

водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого

водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП

«Аеропорт Вінниця» на території Гавришівської та Вінницько-

Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області

(за межами населених пунктів)

-613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 -613 800,00 

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -5 833 400,00 -5 833 400,00 -5 833 400,00 -5 833 400,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер №392 - М), в т.ч. проектні роботи

-4 853 000,00 -4 853 000,00 -4 853 000,00 -4 853 000,00 

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок" по вул.Соборній, 75 в м. Вінниці (охоронний номер 369 -

М), в т.ч. проектні роботи

-180 400,00 -180 400,00 -180 400,00 -180 400,00 

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення "Особняк

капітана Длуголенцького" по вул.Магістратській, 66 (охоронний

номер 23-М) (у т. ч. проектні роботи) 

-800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 
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7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
-1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

з них:

- розроблення плану жовтих, блакитних та зелених ліній міста

Вінниці
-1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-3 250 000,00 -3 250 000,00 -3 250 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Агатангела Кримського, Пирогова, Заболотного,

Л.Ратушної, Костянтина Василенка, провулком Середнім,

провулком Л.Ратушної у м. Вінниці

-600 000,00 -600 000,00 -600 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

проспектом Коцюбинського, вулицями Замостянською,

Брацлавською, Нансена у м. Вінниці

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Пирогова, Гоголя, Л.Толстого, Василя Стуса у м. Вінниці
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Данила Галицького, Келецькою,

Тараса Шевченка у м. Вінниці

-800 000,00 -800 000,00 -800 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Пирогова, Василя Стуса, Л.Толстого, Малиновського у

м. Вінниці

-250 000,00 -250 000,00 -250 000,00 

- проведення аналізу стану виробничих територій міста Вінниці

(рекомендації по їх впорядкуванню).
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
-309 794,00 -309 794,00 -656 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -966 294,00 

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -112 500,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -769 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -112 500,00 -112 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -656 500,00 -769 000,00 

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту -197 294,00 -197 294,00 -197 294,00 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-197 294,00 -197 294,00 -197 294,00 

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -947 323,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -971 923,00 

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -947 323,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -971 923,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
-947 323,00 -947 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -971 923,00 

 з них:

 =  виконання КП "Вінницький інформаційний центр" заходів 

Програми цифрового розвитку на 2018-2022 роки в частині 

утримання та забезпечення функціонування мультисервісної 

оптоволоконної мережі, об'єктів телекомунікаційного зв'язку 

та системи "Безпечне місто" (об'єктів системи 

відеоспостереження та відеоаналітики), технічне 

супроводження Ситуаційного центру

-77 323,00 -77 323,00 -24 600,00 -24 600,00 -24 600,00 -101 923,00 
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7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -955 966,00 -955 966,00 -65 671 780,00 -65 671 780,00 -65 671 780,00 -66 627 746,00 

7610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -137 340,00 -137 340,00 -137 340,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми посилення конкурентоспроможності

малого та середнього підприємництва Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки

-137 340,00 -137 340,00 -137 340,00 

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -160 836,00 -160 836,00 -160 836,00 

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -160 836,00 -160 836,00 -160 836,00 

в тому числі:

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -65 634 000,00 -65 634 000,00 -65 634 000,00 -65 634 000,00 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний

центр"
-2 937 000,00 -2 937 000,00 -2 937 000,00 -2 937 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-8 060 000,00 -8 060 000,00 -8 060 000,00 -8 060 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
-3 437 000,00 -3 437 000,00 -3 437 000,00 -3 437 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
-49 000 000,00 -49 000 000,00 -49 000 000,00 -49 000 000,00 

7690 7690 Інша економічна діяльність -657 790,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 -37 780,00 -695 570,00 

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -657 790,00 -657 790,00 -37 780,00 -37 780,00 -37 780,00 -695 570,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
-25 045,00 -25 045,00 -25 045,00 

- виконання Програми інноваційного розвитку муніципального

управління на 2017-2020 роки
-22 300,00 -22 300,00 -22 300,00 

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду на 2018-2020

роки

-108 406,00 -108 406,00 -108 406,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на

2019-2020 роки

-102 039,00 -102 039,00 -23 780,00 -23 780,00 -23 780,00 -125 819,00 

- оплата консультаційних послуг щодо оптимізації управління

комунальними підприємствами КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" та КП "Вінницяоблводоканал"

-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку сфери паркування

транспортних засобів на території Вінницької міської об'єднаної

територіальної громади на 2019-2021 роки

-14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 -14 000,00 

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-46 137,00 -46 137,00 -46 137,00 

8120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -46 137,00 -46 137,00 -46 137,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

8200 8200 Громадський порядок та безпека -175 790,00 -175 790,00 -175 790,00 

8230 8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки -175 790,00 -175 790,00 -175 790,00 

в тому числі:

- виконання Комплексної програми заходів із забезпечення

діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку

у населених пунктах, що входять до Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади на 2014-2020 роки 

-175 790,00 -175 790,00 -175 790,00 

    з них:

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Захисник Вінниці"
-34 440,00 -34 440,00 -34 440,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Спеціалізований загін сприяння міліції 

"Гепард - Антикримінал"

-58 800,00 -58 800,00 -58 800,00 

 = заходи, які виконує Вінницьке міське громадське 

формування з охорони громадського порядку "Вінницька 

варта"

-30 770,00 -30 770,00 -30 770,00 

  = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку "Меч"
-24 680,00 -24 680,00 -24 680,00 

 = заходи, які виконує Громадське формування з охорони 

громадського порядку  "Спеціалізований загін сприяння поліції  

"Безпека Вінниці"

-27 100,00 -27 100,00 -27 100,00 

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 -210 000,000 

в тому числі:

 = Державна установа «Центр обслуговування підрозділів 

Національної поліції України»
-125 000,000 -125 000,000 -125 000,000 -125 000,000 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління стратегічних 

розслідувань у Вінницькій області Департаменту 

стратегічних розслідувань Національної поліції України

-125 000,000 -125 000,000 -125 000,000 -125 000,000 

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
-85 000,000 -85 000,000 -85 000,000 -85 000,000 

ВСЬОГО -27 341 465,00 -27 341 465,00 -6 000 000,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00 +27 341 465,00

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

від  09.04.2020  № 810

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

-210 000,00 -210 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-210 000,00 -210 000,00 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
-210 000,00 -210 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-210 000,00 -210 000,00 

з них:

 = Державна установа «Центр обслуговування 

підрозділів Національної поліції України»
-125 000,00 -125 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-125 000,00 -125 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Управління стратегічних 

розслідувань у Вінницькій області 

Департаменту стратегічних розслідувань 

Національної поліції України

-125 000,00 -125 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-125 000,00 -125 000,00 

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки

України у Вінницькій області
-85 000,00 -85 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
-85 000,00 -85 000,00 

1216020

Департамент 

міського 

господарства

Забезпечення функціонування підприємств, установ

та організацій, що виробляють, виконують та/або

надають житлово-комунальні послуги

+210 000,00 +210 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+210 000,00 +210 000,00 

- придбання нової техніки, контейнерів та урн,

спеціального обладнання, інших основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів для

підприємств житлово-комунального господарства

+210 000,00 +210 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+210 000,00 +210 000,00 

ВСЬОГО 

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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