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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  25.06.2020    № 1256№                                                                        

   м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради  

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.12.2019  

№2077» 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

міської ради від 27.12.2019 №2077»  (додається). 

2. Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

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

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                      П.Яблонський 
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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 25.06.2020 р.  № 1256 №                      

 

 

Проект рішення міської ради 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 27.12.2019  

№2077  

 

 

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

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

враховуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації від 

18.06.2020р. №400, рішення виконавчого комітету міської ради 23.06.2020р. 

№1239, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, освіти, охорони здоров’я, 

капітального будівництва, фінансів, економіки і інвестицій, комітету по фізичній 

культурі і спорту, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

 

1.1 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 20 825 361,0  гривню, в тому 

числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – на 18 825 361,0  гривню. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 41 695 600,0 гривень. 
      
1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік на 19 600 239,0 гривень. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік. 

 

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

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

 

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

громади в сумі 668 434 260,18 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 623 563 083,18 гривні, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  

бюджету  до  бюджету  розвитку  (спеціального  фонду)  у   сумі   623 563 083,18 

гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 44 871 177,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 

44 871 177,0  гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 865 442 787,96  гривень, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 50 459 019,0 гривень, 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився 

по загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади станом на 01.01.2020р., в сумі 50 459 019,0 гривень згідно з додатком 2 

цього рішення; 

1.6.2. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади у сумі 814 983 768, 96 гривень, джерелом 

покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) у сумі 623 563 083,18 гривень, запозичення до 

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

територіальної громади у формі укладання кредитних договорів в сумі 

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

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

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

2 до цього рішення». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади станом на 

01.01.2020р., в сумі 1 270 000,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі на 142 200,0 гривень зменшити видатки загального фонду бюджету, на 

1 412 200,0 гривень збільшити видатки спеціального фонду бюджету, а саме 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

1.8 . Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

 «5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених міською 

радою, у сумі 3 886 104 316,11 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.9 . Абзаци другий, третій та четвертий пункту 20 тексту рішення викласти в 

новій редакції: 

«- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 41 573 325,0 гривень; 

- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 2 890 000,0 гривень; 
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- КП «Вінницька транспортна компанія»  в сумі 17 883 600,0 гривень». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В.Кривіцький). 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - 

начальник бюджетного відділу 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

20000000 Неподаткові надходження +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного

пункту
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

40000000 Офіційні трансферти +18 825 361,00 +18 825 361,00

41000000 Від органів державного управління +18 825 361,00 +18 825 361,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +18 825 361,00 +18 825 361,00

з них:

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+18 825 361,00 +18 825 361,00

Разом доходів +20 825 361,00 +20 825 361,00 +2 000 000,00

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

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

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

208200 На кінець періоду -1 270 000,00 -1 270 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+40 425 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

Загальне фінансування +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

,
600000 Фінансування за активними операціями +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

602200 На кінець періоду -1 270 000,00 -1 270 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+40 425 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

Загальне фінансування +1 270 000,00 +41 695 600,00 -40 425 600,00 -40 425 600,00 

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2

                                                                                                   до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



до проекту рішення міської ради

02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради -142 200,00 -142 200,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00 +1 309 768,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -142 200,00 -142 200,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00 +1 309 768,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області -142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+50 800,00 +50 800,00 +1 219 200,00 +1 219 200,00 +1 219 200,00 +1 270 000,00

  - заходи, які виконує Вінницький відділ поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області
-193 000,00 -193 000,00 +193 000,00 +193 000,00 +193 000,00

1200000 Департамент міського господарства -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

1210000 Департамент міського господарства -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

1



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

1200000 Департамент житлового господарства +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на будівництво,

реконструкцію, капітальний та поточний середній ремонти

автомобільних доріг загального користування місцевого

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених

пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

 - за рахунок доходів бюджету

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Ватутіна, 42)                  

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

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Москаленка, 54)                  

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -14 506 196,00 -14 506 196,00 -14 506 196,00 -14 506 196,00 

7460 7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

+33 331 557,00 +14 506 196,00 +33 331 557,00 +33 331 557,00

7461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

в тому числі:

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул.

Батозька) в м.Вінниці
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

7463 7463 0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

+18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

в тому числі:
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.Київська до вул.

Батозька) в м.Вінниці  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і

утриманння автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету, згідно з розпорядженням голови обласної державної

адміністрації від 18.06.2020р. №400 

+18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +40 337 800,00 +40 337 800,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +58 951 125,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +40 337 800,00 +40 337 800,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +58 951 125,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції

(КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

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

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+14 513 325,00 +14 513 325,00 +14 513 325,00 +14 513 325,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+3 600 000,00 +3 600 000,00 +3 600 000,00 +3 600 000,00

0600000 Департамент освіти +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

0610000 Департамент освіти +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00
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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

0700000 Департамент охорони здоров’я +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.

 - за рахунок доходів бюджету +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -169 684,00 -169 684,00 -169 684,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2020р.
-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -124 761,00 -124 761,00 -124 761,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -107 690,54 -107 690,54 -107 690,54 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +1 993,46 +1 993,46 +1 993,46

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -64 761,00 -64 761,00 -64 761,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -364 761,00 -364 761,00 -364 761,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00
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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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-61 993,46 -61 993,46 -61 993,46 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -1 993,46 -1 993,46 -1 993,46 

 - за рахунок доходів бюджету -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00
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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

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

1500000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

ВСЬОГО +41 695 600,00 +41 695 600,00 -19 600 239,00 -38 425 600,00 -19 600 239,00 +22 095 361,00
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в тому числі на:

41052600 9800

Державний бюджет -142 200,00 -142 200,00 -142 200,00 +50 800,00 -193 000,00 

Обласний бюджет +18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00 

Всього +18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00 -142 200,00 -142 200,00 -142 200,00 +50 800,00 -193 000,00 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

спеціального фонду на: загального фонду на:

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам

Субвенції

Всього

нове будівництво дороги по 

вул. Гонти (від вул.Київська 

до вул. Батозька) в м.Вінниці 

Субвенції 

з них:

 будівництво, реконструкцію, капітальний та 

поточний середній ремонти автомобільних 

доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах  згідно з 

розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 18.06.2020р. №400 

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 

01.01.2020р.)

Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

в тому числі на:

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2019-

2021 роки"

В.о. керуючого справами виконкому

 заходи, які 

виконує Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує 

Вінницький відділ 

поліції Головного 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

1



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2020 рік

02536000000

(код бюджету)

Код 

Найменування 

бюджету - 

одержувача / 

надавача 

міжбюджетного 

трансферту

В.о. керуючого справами виконкому

(грн)

9800

+1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 219 200,00 +193 000,00 +1 270 000,00 

+1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 219 200,00 +193 000,00 +1 270 000,00

Всього

Трансферти іншим бюджетам

спеціального фонду на:

Субвенції 

На виконання програм 

соціально-економічного 

розвитку регіонів (за рахунок 

направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті 

станом на 01.01.2020р.)

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області

в тому числі на:

 заходи, які виконує Головне 

управління Національної 

поліції у Вінницькій області

 виконання "Комплексної 

правоохоронної програми 

на 2019-2021 роки"

з них:

заходи, які виконує 

Вінницький відділ 

поліції Головного 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій області

В.о. керуючого справами виконкому

2



02536000000

(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+255 000,00 

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та

Ватутіна від створу з шляхопроводом до

перехресть з вулицями Батозька та М. Шимка в м.

Вінниця

2019-2021 +200 000,0 -7,2 +255 000,00 +24,6 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -14 506 196,00 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці
2019-2022 -43 209 702,00 -12,0 -14 506 196,00 -45,6 

1417460 7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури
+14 506 196,00 

1417461 7461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

+14 506 196,00 

Нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.

Київська до вул. Батозька) в м.Вінниці
2019-2020 +43 018 614,00 +12,1 +14 506 196,00 +100,0 

 Додаток  5

до проекту рішення міської ради

Зміни до розподілу 

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

об'єктами у 2020 році

1



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, 

які спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +39 768,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +39 768,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +39 768,00 

Нове будівництво системи відведення дощових вод

з влаштуванням локальних очисних споруд за

адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213

(в т.ч. проектні роботи)

2020 +47 368,0 +47 368,00 100,0

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 -7 600,00 

Всього +294 768,00

2



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 +1 309 768,00 -142 200,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 309 768,00 -142 200,00 +1 451 968,00 +1 451 968,00

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
+39 768,00 +39 768,00 +39 768,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+1 270 000,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+1 270 000,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00

в тому числі:

- 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
+1 270 000,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+1 270 000,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+1 270 000,00 +50 800,00 +1 219 200,00 +1 219 200,00

  - заходи, які виконує Вінницький відділ поліції 

Головного управління Національної поліції у 

Вінницькій області

-193 000,00 +193 000,00 +193 000,00

1200000 Департамент міського господарства -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

1210000 Департамент міського господарства -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

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
-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

в тому числі:

Додаток 6

до проекту рішення міської ради

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

1200000 Департамент житлового господарства +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

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
+250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 825 361,00 +18 825 361,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 825 361,00 +18 825 361,00

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

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" (капітальний ремонт зони

благоустрою по вул.Ватутіна, 42)                  

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

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" -

переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади" (капітальний ремонт зони

благоустрою по вул.Москаленка, 54)                  

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

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
-14 506 196,00 -14 506 196,00 -14 506 196,00 

7460 7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади на 2020 рік 

Рішення міської ради від

27.12.2019р. №2076
+33 331 557,00 +33 331 557,00 +14 506 196,00

7461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

в тому числі:

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до

вул. Батозька) в м.Вінниці
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

2



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

7463 7463 0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

+18 825 361,00 +18 825 361,00

в тому числі:

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.Київська

до вул. Батозька) в м.Вінниці  за рахунок субвенції з

місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утриманння автомобільних доріг

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету, згідно з

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від

18.06.2020р. №400 

+18 825 361,00 +18 825 361,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +58 951 125,00 +40 337 800,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +58 951 125,00 +40 337 800,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

1916060 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту 

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної 

станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної 

ради

+150 000,00 +150 000,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+40 187 800,00 +40 187 800,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +40 187 800,00 +40 187 800,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків

комунальному підприємству "Вінницька транспортна

компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним

транспортом загального користування 

Програма розвитку муніципального

пасажирського автомобільного транспорту

загального користування на 2017-2020 роки

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №540, зі змінами
+40 187 800,00 +40 187 800,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

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
+14 513 325,00 +14 513 325,00 +14 513 325,00

- 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
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00
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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

- 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
+3 600 000,00 +3 600 000,00 +3 600 000,00

0600000 Департамент освіти +1 000 000,00 +1 000 000,00

0610000 Департамент освіти +1 000 000,00 +1 000 000,00

0611020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами

(відділення, групами))

+1 000 000,00 +1 000 000,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +500 000,00 +500 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +500 000,00 +500 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -169 684,00 -169 684,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-169 684,00 -169 684,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -124 761,00 -124 761,00 

в тому числі: ,

 = заклади охорони здоров'я міста -107 690,54 -107 690,54 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
+1 993,46 +1 993,46

 - за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2020р.

-44 923,00 -44 923,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-44 923,00 -44 923,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

-44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -64 761,00 -64 761,00 

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -364 761,00 -364 761,00 
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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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+300 000,00 +300 000,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+300 000,00 +300 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-61 993,46 -61 993,46 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету
-1 993,46 -1 993,46 

 - за рахунок доходів бюджету -60 000,00 -60 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-60 000,00 -60 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

-60 000,00 -60 000,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-240 000,00 -240 000,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
-240 000,00 -240 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -240 000,00 -240 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-240 000,00 -240 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

-240 000,00 -240 000,00 

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +44 923,00 +44 923,00
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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

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+44 923,00 +44 923,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+44 923,00 +44 923,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+44 923,00 +44 923,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+44 923,00 +44 923,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+44 923,00 +44 923,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +864 761,00 +864 761,00

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я
+864 761,00 +864 761,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики
+864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00

1500000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

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
+255 000,00 +255 000,00 +255 000,00

ВСЬОГО +22 095 361,00 +41 695 600,00 -19 600 239,00 -38 425 600,00 
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02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

1000 1000 Освіта +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділення,

групами))

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

2000 2000 Охорона здоров’я +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.

 - за рахунок доходів бюджету +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -169 684,00 -169 684,00 -169 684,00 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2020р.
-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -124 761,00 -124 761,00 -124 761,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -107 690,54 -107 690,54 -107 690,54 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +1 993,46 +1 993,46 +1 993,46

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-44 923,00 -44 923,00 -44 923,00 

 - за рахунок доходів бюджету -64 761,00 -64 761,00 -64 761,00 

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток 7

до проекту рішення міської ради   

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -364 761,00 -364 761,00 -364 761,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-61 993,46 -61 993,46 -61 993,46 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -1 993,46 -1 993,46 -1 993,46 

 - за рахунок доходів бюджету -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-240 000,00 -240 000,00 -240 000,00 

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+44 923,00 +44 923,00 +44 923,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

2151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +864 761,00 +864 761,00 +864 761,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +150 000,00 +150 000,00 -58 745 893,00 -58 745 893,00 -58 745 893,00 -58 595 893,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 -58 995 893,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00 +250 000,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Ватутіна, 42)                  

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

- на реалізацію проекту "Фонтанна площа у Тяжилові" - переможця

конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"

(капітальний ремонт зони благоустрою по вул.Москаленка, 54)                  

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції

(КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -14 211 428,00 -14 211 428,00 -14 211 428,00 -14 211 428,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -14 211 428,00 -14 211 428,00 -14 211 428,00 -14 211 428,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -14 251 196,00 -14 251 196,00 -14 251 196,00 -14 251 196,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00 +39 768,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+40 187 800,00 +40 187 800,00 +33 331 557,00 +14 506 196,00 +33 331 557,00 +73 519 357,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

 в тому числі:

- фінансова підтримка - дотація на покриття збитків комунальному

підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг

пасажирським автомобільним транспортом загального

користування 

+40 187 800,00 +40 187 800,00 +40 187 800,00

7460 7460

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

+33 331 557,00 +14 506 196,00 +33 331 557,00 +33 331 557,00

7461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

в тому числі:

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул. Київська до вул.

Батозька) в м.Вінниці
+14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00 +14 506 196,00

7463 7463 0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

+18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

в тому числі:

- нове будівництво дороги по вул. Гонти (від вул.Київська до вул.

Батозька) в м.Вінниці  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і

утриманння автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету, згідно з розпорядженням голови обласної державної

адміністрації від 18.06.2020р. №400 

+18 825 361,00 +18 825 361,00 +18 825 361,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00 +18 613 325,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+14 513 325,00 +14 513 325,00 +14 513 325,00 +14 513 325,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+3 600 000,00 +3 600 000,00 +3 600 000,00 +3 600 000,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2020р.
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
-142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області -142 200,00 -142 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+50 800,00 +50 800,00 +1 219 200,00 +1 219 200,00 +1 219 200,00 +1 270 000,00

  - заходи, які виконує Вінницький відділ поліції Головного 

управління Національної поліції у Вінницькій області
-193 000,00 -193 000,00 +193 000,00 +193 000,00 +193 000,00

ВСЬОГО +41 695 600,00 +41 695 600,00 -19 600 239,00 -38 425 600,00 -19 600 239,00 +22 095 361,00
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до проекту рішення міської ради   

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет 

міської ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

-142 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-142 200,00 -142 200,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 412 200,00 +1 412 200,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
-142 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-142 200,00 -142 200,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 412 200,00 +1 412 200,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
-142 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-142 200,00 -142 200,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 412 200,00 +1 412 200,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+50 800,00 +1 219 200,00 +1 270 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+50 800,00 +50 800,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+1 219 200,00 +1 219 200,00 

  - заходи, які виконує Вінницький відділ 

поліції Головного управління Національної 

поліції у Вінницькій області

-193 000,00 +193 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-193 000,00 -193 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+193 000,00 +193 000,00 

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
-44 923,00 -44 923,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-44 923,00 -44 923,00 

з них:

 = заклади охорони здоров'я міста -44 923,00 -44 923,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки 

комунальних некомерційних підприємств, 

що надають вторинну спеціалізовану 

медичну допомогу

-44 923,00 -44 923,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

-44 923,00 -44 923,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-44 923,00 -44 923,00 

 Додаток 8

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

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

01.01.2020р.
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0712110
Департамент 

охорони здоров’я
Первинна медична допомога населенню +44 923,00 +44 923,00 

0712111

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

+44 923,00 +44 923,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+44 923,00 +44 923,00 

     в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

первинну медичну допомогу

+44 923,00 +44 923,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+44 923,00 +44 923,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+44 923,00 +44 923,00 

ВСЬОГО -142 200,00 +1 412 200,00 +1 270 000,00

В.о. керуючого справами виконкому С. Чорнолуцький
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