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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від  29.01.2021   № 146№                  

           м. Вінниця                                                              5 сесія 8 скликання  

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020  

№52  

 

 

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 накази Міністерства фінансів України від 30.12.2020р. №834 «Про 

внесення змін до Типової програмної класифікації  видатків та кредитування 

місцевого бюджету» та №827 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

фінансів України від 14 січня 2011 року №11», розглянувши звернення 

виконавчого комітету, департаментів міського господарства, житлового 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 

транспорту та зв’язку, архітектури та містобудування, освіти, охорони здоров’я, 

капітального будівництва, фінансів, економіки і інвестицій, міська рада    
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 №52 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік»: 

 

1.1 . Перерозподілити доходи загального та спеціального фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік на 7 630 566,0 гривень. 
      
1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік на 128 617 205,06 гривень. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 
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1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 8 

рішення відповідно до додатків 1-8 даного рішення.  

 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

1 100 009 312,0 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 984 889 312,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 984 889 312,0 

гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 115 120 000,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 115 120 000,0 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

 1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

1 121 137 083,06 гривні, в тому числі: 

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 4 345 364,0 гривні, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом 

на 01.01.2021р., в сумі 4 345 364,0 гривні згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

територіальної громади у сумі 1 116 791 719,06 гривень, джерелом покриття 

якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) у сумі 984 889 312,0 гривень, запозичення до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів в сумі 10 416 000,0 гривень та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2021р., в сумі 

121 486 407,06 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

 

1.7 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом 

на 01.01.2020р., в сумі 4 345 364,0 гривні на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі в сумі 4 282 364,0 гривні - на додаткові видатки загального фонду 

бюджету, з них в сумі 3 845 364,0 гривні за рахунок залишку освітньої субвенції 

з державного бюджету, в сумі 63 000,0 гривень - на додаткові видатки 

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

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

згідно з додатком 9 до даного рішення. 

 

1.8 . Направити залишок коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2021р. за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 
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«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей», в сумі 121 486 407,06 

гривень на додаткові видатки спеціального фонду згідно з додатком 2 до даного 

рішення.  

 

1.9 . Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

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

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 4 182 306 899,06 гривень згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.10 . Перший абзац пункту 9 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«9. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг боргу бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в сумі 164 149 208,29 

гривень, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 40 378 793,0 гривні, 

по спеціальному фонду бюджету в сумі 123 770 415,29 гривень, що включає 

вибірку кредиту ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в 2019 році в розмірі 94 825 515,05 

гривень та  в 2020 році в розмірі 129 463 900,24 гривень, кредиту Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в 2020 році в розмірі 4 464 000,0 

гривень, в 2021 році в розмірі 10 416 000,0 гривень, погашення в 2020 році 

кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 279 000,0 

гривень,  погашення  в  2021 році  кредиту  ПАТ  АБ  «УКРГАЗБАНК»  в сумі 

111 400 000,0 гривень та кредиту Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) в розмірі 3 720 000,0 гривень, та граничний обсяг гарантованого 

боргу в сумі 231 845 889,0 гривень». 

 

1.11 . Третій абзац пункту 22 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху в сумі 3 185 000,0 гривень;». 

 

1.12 . Доповнити рішення додатком 10 «Перелік додаткових видатків бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021 р.», 

згідно з додатком 9 до даного рішення. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (С.Ярова). 

  

 

 

 

Міський голова                                                                               С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник  директора департаменту- 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

13030000 Рентна плата за користування надрами -340 090,00 -340 090,00 

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 
-82 450,00 -82 450,00 

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого  

значення 
-257 640,00 -257 640,00 

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення +82 450,00 +82 450,00

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 
+82 450,00 +82 450,00

13040000 Рентна плата за користування надрами місцевого значення +257 640,00 +257 640,00

13040100
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 

значення 
+257 640,00 +257 640,00

18000000 Місцеві податки -1 024 661 450,00 -1 024 661 450,00 

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 

податковим кодексом України
+1 024 661 450,00 +1 024 661 450,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24110700
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим та 

міськими радами
-3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 

24110700
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими 

та обласними радами
+3 200,00 +3 200,00 +3 200,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

Разом доходів

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від  29.01.2021  № 146

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



                                                                                         

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +125 831 771,06 +7 630 566,00 +118 201 205,06 -3 285 202,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 125 831 771,06 7 630 566,00 +118 201 205,06 -3 285 202,00 

208100 На початок періоду 500 683 374,90 331 866 516,07 +168 816 858,83 +9 420 258,46

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 777,49 +65 777,49

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +2 230 884,83 +2 230 884,83

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+645 422,61 +645 422,61

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+202 196,41 +202 196,41

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+2 736 804,56 +2 736 804,56 +2 736 804,56

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+399 354,18 +399 354,18

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 276,17 +7 276,17

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 245,58 +1 789 245,58 +1 789 245,58

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +4 893 008,28 +4 893 008,28 +4 893 008,28

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"
+34 163 372,50 +34 163 372,50

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

               Додаток 2

до рішення міської ради

від  29.01.2021  № 146

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

1



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

+14,63 +14,63

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+44 979 283,10 +44 979 283,10

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 051 483,30 +2 051 483,30

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

в тому числі на:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+121 486 407,06 +121 486 407,06

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +9 447,75 +8 790,72 +657,03

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

208200 На кінець періоду 374 851 603,84 327 521 152,07 +47 330 451,77 +9 420 258,46

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 777,49 +65 777,49

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +2 230 884,83 +2 230 884,83

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+645 422,61 +645 422,61

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+202 196,41 +202 196,41

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+2 736 804,56 +2 736 804,56 +2 736 804,56

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+399 354,18 +399 354,18

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 276,17 +7 276,17

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 245,58 +1 789 245,58 +1 789 245,58

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +4 893 008,28 +4 893 008,28 +4 893 008,28

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"
+34 163 372,50 +34 163 372,50

2



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

+14,63 +14,63

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+41 133 919,10 +41 133 919,10

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 051 483,30 +2 051 483,30

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

в тому числі на:

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +9 447,75 +8 790,72 +657,03

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+3 285 202,00 -3 285 202,00 -3 285 202,00 

300000 Зовнішнє фінансування +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

301000 Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

301100 Одержано позик +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

Загальне фінансування +136 247 771,06 +7 630 566,00 +128 617 205,06 +7 130 798,00

400000 Фінансування за борговими операціями +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

401000 Запозичення +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

401200 Зовнішні запозичення +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

401202 Середньострокові зобов'язання +10 416 000,00 +10 416 000,00 +10 416 000,00

600000 Фінансування за активними операціями +125 831 771,06 +7 630 566,00 +118 201 205,06 -3 285 202,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +125 831 771,06 +7 630 566,00 +118 201 205,06 -3 285 202,00 

602100 На початок періоду 500 683 374,90 331 866 516,07 +168 816 858,83 +9 420 258,46

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
65 777,49 +65 777,49

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку 2 230 884,83 +2 230 884,83

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
645 422,61 +645 422,61

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

202 196,41 +202 196,41

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
2 736 804,56 +2 736 804,56 +2 736 804,56

Фінансування за типом боргового зобов'язання

3



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

399 354,18 +399 354,18

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

7 276,17 +7 276,17

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
1 789 245,58 +1 789 245,58 +1 789 245,58

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі 4 893 008,28 +4 893 008,28 +4 893 008,28

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"
34 163 372,50 +34 163 372,50

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

14,63 14,63

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
44 979 283,10 44 979 283,10

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

2 051 483,30 2 051 483,30

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

215 951,90 215 951,90

в тому числі на:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

121 486 407,06 +121 486 407,06

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" 9 447,75 8 790,72 +657,03

 - за рахунок інших надходжень 4 215,90 +4 215,90 +0,04

602200 На кінець періоду 374 851 603,84 327 521 152,07 +47 330 451,77 +9 420 258,46

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 777,49 +65 777,49

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +2 230 884,83 +2 230 884,83

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+645 422,61 +645 422,61

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+202 196,41 +202 196,41

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+2 736 804,56 +2 736 804,56 +2 736 804,56
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всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+399 354,18 +399 354,18

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 276,17 +7 276,17

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 245,58 +1 789 245,58 +1 789 245,58

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +4 893 008,28 +4 893 008,28 +4 893 008,28

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади"
+34 163 372,50 +34 163 372,50

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету

+14,63 +14,63

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+41 133 919,10 +41 133 919,10

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 051 483,30 +2 051 483,30

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

в тому числі на:

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +9 447,75 +8 790,72 +657,03

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+3 285 202,00 -3 285 202,00 -3 285 202,00 

Загальне фінансування +136 247 771,06 +7 630 566,00 +128 617 205,06 +7 130 798,00

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов
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до рішення міської ради
від  29.01.2021  № 146

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 +1 857 907,00 +1 857 907,00 +166 208,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +1 920 907,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 857 907,00 +1 857 907,00 +166 208,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +1 920 907,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +170 907,00 +170 907,00 +166 208,00 +170 907,00

в тому числі:

- погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП

«Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-

оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

+170 907,00 +170 907,00 +166 208,00 +170 907,00

0217450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-10 684 600,00 -10 684 600,00 -10 684 600,00 

 - фінансова підтримка  КП "Вінницякартсервіс" +10 684 600,00 +10 684 600,00 +10 684 600,00

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність +1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в рамках

програми децентралізації співпраці Міністерства закордонних справ

Франції

+1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+437 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +500 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+437 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +500 000,00

в тому числі:

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 
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- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський прикордонний 

загін Південного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України

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

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

1200000 Департамент міського господарства -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

1216020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

1200000 Департамент житлового господарства +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1210000 Департамент житлового господарства +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+650 000,00 +650 000,00 +650 000,00 +650 000,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2021 роки"

+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00 +105 030,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових багатоквартирних 

будинках Вінницької міської територіальної громади 

+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00 +105 030,00
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1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи

1413242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

в тому числі:

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили значний

внесок у її розвиток

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

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її

розвиток

+60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -3 278 742,00 -3 278 742,00 -3 278 742,00 -3 278 742,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» - переможця

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (очистка

озера по вул.Покришкіна, біля буд.8В в м.Вінниці – капітальний

ремонт)                

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

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» - переможця

конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»

(капітальний ремонт гідротехнічної споруди з очисткою штучної

водойми по вул.Покришкіна, біля буд.8В в м.Вінниці)                

+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 +12 101 011,00 +12 101 011,00 +12 101 011,00 +12 101 011,00

з них:

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця +10 465 968,00 +10 465 968,00 +10 465 968,00 +10 465 968,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+49 968,00 +49 968,00 +49 968,00 +49 968,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +49 990,00 +49 990,00 +49 990,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +49 990,00 +49 990,00 +49 990,00

1617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +49 990,00 +49 990,00 +49 990,00
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з них:

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної

спадщини
+49 990,00 +49 990,00 +49 990,00

0600000 Департамент освіти +1 227 000,00 +1 227 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +1 300 000,00

0610000 Департамент освіти +1 227 000,00 +1 227 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +1 300 000,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2021р.

+3 845 364,00 +3 845 364,00 +3 845 364,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 618 364,00 -2 618 364,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 -2 545 364,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +227 000,00 +227 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +300 000,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-2 845 364,00 -2 845 364,00 -2 845 364,00 

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-2 811 064,00 -2 811 064,00 -2 811 064,00 

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

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

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-34 300,00 -34 300,00 -34 300,00 

0611050 1050

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

(COVID-19)

+3 845 364,00 +3 845 364,00 +3 845 364,00

0611051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+3 811 064,00 +3 811 064,00 +3 811 064,00

0611052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+34 300,00 +34 300,00 +34 300,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 232 500,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 729 765,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 232 500,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 729 765,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 232 500,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 729 765,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 668 217,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 165 482,00

з них:
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 - за рахунок доходів бюджету +3 668 217,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 165 482,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +3 668 217,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +18 397 982,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 668 217,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +18 397 982,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 883 200,00 +3 883 200,00 +3 883 200,00

з них:

   = для закладів, які розташовані на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

передані із спільної власності територіальних 

громад Вінницького району у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної 

громади  

+3 883 200,00 +3 883 200,00 +3 883 200,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-214 983,00 -214 983,00 -214 983,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

-214 983,00 -214 983,00 -214 983,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги" по вул. Київська, 68, в м. Вінниця

+14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

     в тому числі:
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 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n CoV

+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

з них:

   = для закладів, які розташовані на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

передані із спільної власності територіальних 

громад Вінницького району у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної 

громади  

+349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

1500000 Департамент капітального будівництва +130 635 548,06 +9 149 141,00 +2 228 630,98 +128 406 917,08 +130 635 548,06

1510000 Департамент капітального будівництва +130 635 548,06 +9 149 141,00 +2 228 630,98 +128 406 917,08 +130 635 548,06

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+390 300,00 -390 300,00 
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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

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на реформування регіональних систем охорони

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2021р.                                                                

+121 486 407,06 +1 838 330,98 +119 648 076,08 +121 486 407,06

 - за рахунок доходів бюджету +9 149 141,00 +9 149 141,00 +9 149 141,00 +9 149 141,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +354 747,00 +354 747,00 +354 747,00 +354 747,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +5 294 394,00 +5 294 394,00 +5 294 394,00 +5 294 394,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 294 394,00 +4 294 394,00 +4 294 394,00 +4 294 394,00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний  №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці"

+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по

вул.Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06

в тому числі:             

 = за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

+390 300,00 -390 300,00 

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2021р.                                                                

+121 486 407,06 +1 838 330,98 +119 648 076,08 +121 486 407,06
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

3700000 Департамент фінансів +263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

3710000 Департамент фінансів +263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства

глухих (УТОГ)

+263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

ВСЬОГО +7 630 566,00 +7 630 566,00 +166 208,00 +128 617 205,06 +7 130 798,00 +2 228 630,98 +126 388 574,08 +136 247 771,06

Міський голова С.Моргунов
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(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради

0210000 Виконавчий комітет міської ради

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання

житла  та їх повернення

-35 862,00 -35 862,00 35 462,00 35 462,00 -400,00 -400,00

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім

'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/придбання житла

-35 862,00 -35 862,00 -35 862,00 -35 862,00

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

35 462,00 35 462,00 35 462,00 35 462,00

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та

одиноким молодим громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх

повернення

35 862,00 35 862,00 -35 462,00 -35 462,00 400,00 400,00

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим

сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво /

реконструкцію / придбання житла

35 862,00 35 862,00 35 862,00 35 862,00

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво / реконструкцію / придбання житла

-35 462,00 -35 462,00 -35 462,00 -35 462,00

ВСЬОГО

Спеціальний фонд

Разом

Додаток 4

до рішення міської ради

від  29.01.2021  № 146

Зміни до кредитування бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2021 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

Міський голова С.Моргунов

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредиту Повернення кредитів Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд



(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

9770

Додаток 5

до рішення міської ради

від  29.01.2021  № 146

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік
02536000000

(код бюджету)

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 3 4

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

437 000,00

99000000000 Державний бюджет 437 000,00

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

з них:

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський 

прикордонний загін Південного 

регіонального управління Державної 

прикордонної служби України

200 000,00

в тому числі на:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2019-2021 роки"
200 000,00

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа 

м.Вінниці на базі Вінницького національного 

технічного університету"

237 000,00

в тому числі:

 - виконання заходів Програми цифрового розвитку 

на  2018-2022 роки  
237 000,00

з них:

02100000000 Обласний бюджет 263 169,00

в тому числі на:

 - заходи, які виконує Вінницький 

національний технічний університет
237 000,00

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету 263 169,00



9800

 - обласному бюджету Вінницької області на 

надання фінансової підтримки Вінницькій 

обласній організації Українського товариства 

глухих (УТОГ)

263 169,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

в тому числі на:

 - виконання заходів Програми цифрового розвитку 

на  2018-2022 роки  
63 000,00

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

63 000,00

99000000000 Державний бюджет 63 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький 

національний технічний університет
63 000,00

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа 

м.Вінниці на базі Вінницького національного 

технічного університету"

63 000,00

Спеціальний фонд 63 000,00

Міський голова С.Моргунов

Усього за розділами I, II, у тому числі: 763 169,00

Загальний фонд 700 169,00



від 29.01.2021  № 146

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 +5 649 141,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +5 649 141,00 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+354 747,00 

Реконструкція вулиць Академіка Янгеля та 

Ватутіна від створу з шляхопроводом до 

перехресть з вулицями Батозька та М. Шимка в м. 

Вінниця

2019-2021 +506 197,00 +29,9 +354 747,00 +100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+5 294 394,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 294 394,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №21 Вінницької міської ради» по вул. 

600-річчя,16 в м. Вінниця

2021 +500 000,00 0,0 +500 000,00 +100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.

Міліційна,8  в м. Вінниця

2017-2021 +20 299 749,00 +82,2 +1 874 394,00 +91,5

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №47 Вінницької міської ради" по вул.

Чорновола,12  в м. Вінниця

2017-2021 +10 895 662,00 +68,0 +1 500 000,00 +81,7

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Гуманітарна гімназія №1

ім. М.І.Пирогова Вінницької міської ради" по вул.

Малиновського,7  в м. Вінниця

2017-2021 +23 503 210,00 +95,9 +420 000,00 +97,7

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури   +1 000 000,00

 Додаток 6

до рішення міської ради

Зміни до розподілу

коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 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

Реконструкція нежитлового приміщення та 

прилеглої території по вул. Пирогова,148 в м. 

Вінниця під музейне приміщення

2021 +1 000 000,00 0,0 +1 000 000,00 +100,0

1200000 Департамент міського господарства 0,00

1210000 Департамент міського господарства 0,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
0,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. Воїнів

Інтернаціоналістів,8,10 в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи) 

2021 -1 839 287,00 -1 839 287,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

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

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

роботи)

2020-2021 +1 202 437,00 +5,8 +1 081 855,00 +100,0

Реконструкція мережі теплопостачання до

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

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

роботи)

2020-2021 +610 262,00 +6,4 +552 351,00 +100,0

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків № 41,43 по

просп.Космонавтів, в м.Вінниці (в т.ч.проектні

роботи)

2020-2021 +227 556,00 +8,2 +205 081,00 +100,0

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+12 101 011,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+12 101 011,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +12 101 011,00 

Реконструкція системи зовнішнього освітлення

м.Вінниця
2020-2021 +17 722 622,00 +33,2 +10 465 968,00 +100,0 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+49 968,00 

Нове будівництво громадської вбиральні по вул.

Пирогова (біля Національного музею-садиби

М.І.Пирогова) в м. Вінниці 

2021 +1 635 043,00 0,0 +1 635 043,00 +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

1200000 Департамент житлового господарства +650 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +650 000,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 

житлово-комунального господарства
+650 000,00

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду
+650 000,00

в тому числі:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+650 000,00

з них:

Капітальний ремонт гарячого та холодного

водопостачання
+460 000,00

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. О. Антонова, 40а

2021 +460 000,00 0,0 +460 000,00 +100,00

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних

блоків) 
+190 000,00

Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Юності, 39

2021 +190 000,00 0,0 +190 000,00 +100,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
-3 278 742,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
-3 278 742,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -3 278 742,00

в тому числі:

Капітальний ремонт покриття доріг та тротуарів 0,00

Капітальний ремонт вул.С.Зулінського в

м.Вінниці
2021 -500 000,00 0,0 -500 000,00 -100,0

Капітальний ремонт ділянки дороги, що сполучає

вул.С.Зулінського та вул.Житомирське шосе в

м.Вінниці

2021 +500 000,00 0,0 +500 000,00 +100,00

Капітальний ремонт покриття доріг приватного 

сектору
0,00

Капітальний ремонт вул.Пирогова (від 2

пров.Вишневського до вул.Пирогова, 293) в м.

Вінниці

2021 -782 787,00 0,0 -782 787,00 -100,0

Капітальний ремонт дороги по вул.Пирогова (від

2 пров.Вишневського до буд.№203 по

вул.Пирогова) в м.Вінниці 

2021 +782 787,00 0,0 +782 787,00 +100,00

Капітальний ремонт елементів благоустрою -3 278 742,00
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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

Капітальний ремонт громадської вбиральні по

вул. Пирогова (біля Національного музею-садиби

М.І. Пирогова) в м.Вінниці

2021 -1 635 043,00 0,0 -1 635 043,00 -100,0

Капітальний ремонт громадської вбиральні по

вул. Ватутіна в м.Вінниці
2021 -1 643 699,00 0,0 -1 643 699,00 -100,0

Реалізація проектів в рамках  "Бюджету громадських 

ініціатив  Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади"

0,00

Очистка озера по вул.Покришкіна, біля буд.8В в

м.Вінниці – капітальний ремонт
2021 -1 000 000,00 0,0 -1 000 000,00 -100,0

  в тому числі:

- на реалізацію проекту «Очистка озера

Староміське» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади» 

-1 000 000,00

Капітальний ремонт гідротехнічної споруди з

очисткою штучної водойми по вул.Покришкіна,

біля буд.8В в м.Вінниці

2021 +1 000 000,00 0,0 +1 000 000,00 +100,00

  в тому числі:

- на реалізацію проекту «Очистка озера

Староміське» - переможця конкурсу проектів в

рамках «Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської об’єднаної територіальної

громади» 

+1 000 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +3 500 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +3 500 000,00 

1517340 7340 0443
Проектування, реставрація та охорона пам'яток

архітектури
+3 500 000,00 

Реставрація будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької міської

ради – пам’ятка архітектури місцевого значення

"Жіноча гімназія" (охоронний №225-М) по вул.

Соборна, 94 в м. Вінниці"

2018-2022 20 877 503,00 +72,3 +3 500 000,00 89,0

Всього 18 621 410,00

Міський голова С.Моргунов
4



від  29.01.2021  № 146

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 +1 920 907,00 +1 857 907,00 +63 000,00 +63 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 920 907,00 +1 857 907,00 +63 000,00 +63 000,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +170 907,00 +170 907,00

в тому числі:

- погашення заборгованості по заробітній платі працівникам

ДП «Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ

лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

«Укрпрофоздоровниця»

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. 
+170 907,00 +170 907,00

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

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати

за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-10 684 600,00 -10 684 600,00 

 - фінансова підтримка  КП "Вінницякартсервіс" +10 684 600,00 +10 684 600,00

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+50 000,00 +50 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +1 200 000,00 +1 200 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 200 000,00 +1 200 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021

рік в рамках програми децентралізації співпраці Міністерства

закордонних справ Франції

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+1 200 000,00 +1 200 000,00

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на будівництво/придбання житла та їх

повернення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
-400,00 -400,00 

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім 'ям

та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання

житла

-35 862,00 -35 862,00 

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/ придбання житла

+35 462,00 +35 462,00

Додаток 7

до рішення міської ради

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади на реалізацію міських програм у 2021 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

0218820 8820

Пільгові довгострокові кредити молодим сім’ям та одиноким

молодим громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла та їх

повернення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+400,00 +400,00

0218821 8821 1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім 'ям

та одиноким молодим громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла

+35 862,00 +35 862,00

0218822 8822 1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих

молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на

будівництво/реконструкцію/придбання житла

-35 462,00 -35 462,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+500 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+500 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00

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
+200 000,00 +200 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський 

прикордонний загін Південного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України

+200 000,00 +200 000,00

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки  

Програма цифрового розвитку на 2018-2022

роки 

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+300 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+300 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+300 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00

1200000 Департамент міського господарства -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

1210000 Департамент міського господарства -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

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
-117 853 040,00 -117 853 040,00 -117 853 040,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-117 853 040,00 -117 853 040,00 -117 853 040,00 
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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

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

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+95 439 133,00 +95 439 133,00 +95 439 133,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+95 439 133,00 +95 439 133,00 +95 439 133,00

1200000 Департамент житлового господарства +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1210000 Департамент житлового господарства +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

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

- 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

територіальної громади  на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 000 000,00 +3 000 000,00

- 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
-43 535 000,00 -43 535 000,00 -43 535 000,00 

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+44 185 000,00 +44 185 000,00 +44 185 000,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2021 роки"

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2014-

2021 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00

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

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської  

територіальної громади 

+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів

житлово-комунального господарства 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-120 000,00 -120 000,00 

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    -120 000,00 -120 000,00 

1216017 6017 0620
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів

житлово-комунального господарства 

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади  на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+120 000,00 +120 000,00

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    +120 000,00 +120 000,00

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
-35 759 667,00 -18 769 498,00 -16 990 169,00 -16 990 169,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+35 759 667,00 +18 769 498,00 +16 990 169,00 +16 990 169,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +8 822 269,00 +8 822 269,00 +8 822 269,00

1413240 3240 Інші заклади та заходи

1413242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

в тому числі:

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили

значний внесок у її розвиток

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
-60 000,00 -60 000,00 

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської територіальної громади, які зробили значний внесок у

її розвиток

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+60 000,00 +60 000,00

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
-439 659 559,00 -201 426 728,00 -238 232 831,00 -238 232 831,00 
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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

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+436 380 817,00 +201 426 728,00 +234 954 089,00 +234 954 089,00

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади» (очистка озера по вул.Покришкіна,

біля буд.8В в м.Вінниці – капітальний ремонт)                

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

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади» (капітальний ремонт гідротехнічної

споруди з очисткою штучної водойми по вул.Покришкіна,

біля буд.8В в м.Вінниці)                

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

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-2 245 200,00 -2 245 200,00 

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+2 245 200,00 +2 245 200,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+12 101 011,00 +12 101 011,00 +12 101 011,00

з них:

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця +10 465 968,00 +10 465 968,00 +10 465 968,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету 

(бюджету розвитку)
+49 968,00 +49 968,00 +49 968,00

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

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

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 

5



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

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 400 000,00 +1 400 000,00 +1 400 000,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницязеленбуд" +1 400 000,00 +1 400 000,00 +1 400 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-148 000 000,00 -148 000 000,00 

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
-148 000 000,00 -148 000 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" -148 000 000,00 -148 000 000,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+148 000 000,00 +148 000 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+148 000 000,00 +148 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +148 000 000,00 +148 000 000,00

1916030 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
-13 000 000,00 -13 000 000,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+13 000 000,00 +13 000 000,00

1916090 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
-170 000,00 -170 000,00 

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

-170 000,00 -170 000,00 
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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

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+170 000,00 +170 000,00

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

+170 000,00 +170 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

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
-10 115 551,00 -10 115 551,00 -10 115 551,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+10 115 551,00 +10 115 551,00 +10 115 551,00

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

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 185 000,00 +3 185 000,00 +3 185 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +49 990,00 +49 990,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +49 990,00 +49 990,00

1617340 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

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №130
+49 990,00 +49 990,00

з них:

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної

спадщини
+49 990,00 +49 990,00

0600000 Департамент освіти +1 300 000,00 +1 227 000,00 +73 000,00 +73 000,00

0610000 Департамент освіти +1 300 000,00 +1 227 000,00 +73 000,00 +73 000,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+300 000,00 +227 000,00 +73 000,00 +73 000,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
-2 845 364,00 -2 845 364,00 

Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-2 845 364,00 -2 845 364,00 
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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

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-2 811 064,00 -2 811 064,00 

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької 

міської ради"

+1,00 +1,00

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

-34 300,00 -34 300,00 

0611050 1050

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для

забезпечення безпечного навчального процесу у закладах

загальної середньої освіти, за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією  (COVID-19)

Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+3 845 364,00 +3 845 364,00

0611051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+3 811 064,00 +3 811 064,00

0611052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

+34 300,00 +34 300,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +14 729 765,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +14 729 765,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +14 165 482,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+14 165 482,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +14 165 482,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00

в тому числі: #ЗНАЧ!

 = заклади охорони здоров'я міста +18 397 982,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +18 397 982,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 883 200,00 +3 883 200,00

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

   = для закладів, які розташовані на 

території Вінницької міської 

територіальної громади та передані із 

спільної власності територіальних громад 

Вінницького району у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади  

+3 883 200,00 +3 883 200,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-214 983,00 -214 983,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

-214 983,00 -214 983,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

швидкої медичної допомоги" по вул. Київська, 68, в м. 

Вінниця

+14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+214 983,00 +214 983,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+214 983,00 +214 983,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +214 983,00 +214 983,00
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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

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+214 983,00 +214 983,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+214 983,00 +214 983,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +349 300,00 +349 300,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+349 300,00 +349 300,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021

роки"

Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+349 300,00 +349 300,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +349 300,00 +349 300,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +349 300,00 +349 300,00

з них:

   = для закладів, які розташовані на 

території Вінницької міської 

територіальної громади та передані із 

спільної власності територіальних громад 

Вінницького району у комунальну власність 

Вінницької міської територіальної громади  

+349 300,00 +349 300,00

1500000 Департамент капітального будівництва +130 635 548,06 +130 635 548,06 +9 149 141,00

1510000 Департамент капітального будівництва +130 635 548,06 +130 635 548,06 +9 149 141,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+354 747,00 +354 747,00 +354 747,00

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+5 294 394,00 +5 294 394,00 +5 294 394,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 294 394,00 +4 294 394,00 +4 294 394,00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1517340 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

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №130
+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

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

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2

Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого

значення "Жіноча гімназія" (охоронний №225-М) по вул.

Соборна, 94 в м. Вінниці"

+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51
+121 486 407,06 +121 486 407,06

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів

з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції

та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на

службі у людей"

+121 486 407,06 +121 486 407,06

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології"

по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+121 486 407,06 +121 486 407,06

в тому числі:             

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  

що утворився по спеціальному фонду бюджету станом 

на 01.01.2020р.                                                                

+121 486 407,06 +121 486 407,06

3700000 Департамент фінансів +263 169,00 +263 169,00

3710000 Департамент фінансів +263 169,00 +263 169,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +263 169,00 +263 169,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації

Українського товариства глухих (УТОГ)

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+263 169,00 +263 169,00

ВСЬОГО +136 247 771,06 +7 630 566,00 +128 617 205,06 +7 130 798,00

Міський голова С.Моргунов
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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 +170 907,00 +170 907,00 +166 208,00 +170 907,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +170 907,00 +170 907,00 +166 208,00 +170 907,00

 в тому числі:

- погашення заборгованості по заробітній платі працівникам ДП

«Дитячий санаторій імені М.М. Коцюбинського» ЗАТ лікувально-

оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

+170 907,00 +170 907,00 +166 208,00 +170 907,00

1000 1000 Освіта +1 227 000,00 +1 227 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +1 300 000,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2021р.

+3 845 364,00 +3 845 364,00 +3 845 364,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 618 364,00 -2 618 364,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 -2 545 364,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +227 000,00 +227 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +73 000,00 +300 000,00

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-2 845 364,00 -2 845 364,00 -2 845 364,00 

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-2 811 064,00 -2 811 064,00 -2 811 064,00 

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

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

1022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-34 300,00 -34 300,00 -34 300,00 

1050 1050

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

(COVID-19)

+3 845 364,00 +3 845 364,00 +3 845 364,00

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток 8

до рішення міської ради   

від  29.01.2021  № 146

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+3 811 064,00 +3 811 064,00 +3 811 064,00

1052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+34 300,00 +34 300,00 +34 300,00

2000 2000 Охорона здоров’я +4 232 500,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 729 765,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 232 500,00 +4 232 500,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 729 765,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 668 217,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 165 482,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 668 217,00 +3 668 217,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +10 497 265,00 +14 165 482,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +3 668 217,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +18 397 982,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 668 217,00 +3 668 217,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +18 397 982,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +3 883 200,00 +3 883 200,00 +3 883 200,00

з них:

   = для закладів, які розташовані на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

передані із спільної власності територіальних 

громад Вінницького району у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної 

громади  

+3 883 200,00 +3 883 200,00 +3 883 200,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-214 983,00 -214 983,00 -214 983,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n 

CoV

-214 983,00 -214 983,00 -214 983,00 

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

допомоги" по вул. Київська, 68, в м. Вінниця

+14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00 +14 729 765,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

-4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 -4 232 500,00 

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n 

CoV

+214 983,00 +214 983,00 +214 983,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

в тому числі:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

з них:

   = для закладів, які розташовані на території 

Вінницької міської територіальної громади та 

передані із спільної власності територіальних 

громад Вінницького району у комунальну 

власність Вінницької міської територіальної 

громади  

+349 300,00 +349 300,00 +349 300,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

3240 3240 Інші заклади та заходи

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

в тому числі:
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської об’єднаної територіальної громади, які зробили значний

внесок у її розвиток

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

- організація та проведення похорону мешканців Вінницької

міської територіальної громади, які зробили значний внесок у її

розвиток

+60 000,00 +60 000,00 +60 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -24 937 619,00 -24 937 619,00 -24 937 619,00 -24 937 619,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -24 937 619,00 -24 937 619,00 -24 937 619,00 -24 937 619,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00 +755 030,00

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+650 000,00 +650 000,00 +650 000,00 +650 000,00

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

об’єднаної територіальної громади  на 2014-2021 роки"

+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00 +105 030,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка ОСББ на впровадження 

енергозберігаючих заходів в житлових 

багатоквартирних будинках Вінницької міської 

територіальної громади 

+105 030,00 +105 030,00 +105 030,00 +105 030,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 -22 413 907,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -3 278 742,00 -3 278 742,00 -3 278 742,00 -3 278 742,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»

(очистка озера по вул.Покришкіна, біля буд.8В в м.Вінниці –

капітальний ремонт)                

-1 000 000,00 -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

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- на реалізацію проекту «Очистка озера Староміське» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»

(капітальний ремонт гідротехнічної споруди з очисткою штучної

водойми по вул.Покришкіна, біля буд.8В в м.Вінниці)                

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

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +49 990,00 +49 990,00 +142 736 559,06 +21 250 152,00 +2 228 630,98 +140 507 928,08 +142 786 549,06

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на реформування

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+390 300,00 -390 300,00 

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на реформування регіональних систем охорони

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей", що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2020р.                                                                

+121 486 407,06 +1 838 330,98 +119 648 076,08 +121 486 407,06

 - за рахунок доходів бюджету +49 990,00 +49 990,00 +21 250 152,00 +21 250 152,00 +21 250 152,00 +21 300 142,00

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +12 455 758,00 +12 455 758,00 +12 455 758,00 +12 455 758,00

в тому числі:

 - реконструкція системи зовнішнього освітлення м.Вінниця +10 465 968,00 +10 465 968,00 +10 465 968,00 +10 465 968,00

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів бюджету (бюджету 

розвитку)
+49 968,00 +49 968,00 +49 968,00 +49 968,00

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +5 294 394,00 +5 294 394,00 +5 294 394,00 +5 294 394,00

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +4 294 394,00 +4 294 394,00 +4 294 394,00 +4 294 394,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

7324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +49 990,00 +49 990,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 549 990,00

в тому числі:

- виготовлення облікової документації на об'єкти культурної

спадщини
+49 990,00 +49 990,00 +49 990,00

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці"

+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06
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у тому числі 
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споживання

з них

видатки 

розвитку

7365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06

з них:

- будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+121 486 407,06 +2 228 630,98 +119 257 776,08 +121 486 407,06

в тому числі:             

 = за рахунок субвенції з державного бюджету на 

реформування регіональних систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у людей"

+390 300,00 -390 300,00 

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету,  що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2020р.                                                                

+121 486 407,06 +1 838 330,98 +119 648 076,08 +121 486 407,06

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство

7450 7450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту 

 в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію

проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

-10 684 600,00 -10 684 600,00 -10 684 600,00 

 - фінансова підтримка  КП "Вінницякартсервіс" +10 684 600,00 +10 684 600,00 +10 684 600,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 250 000,00 +1 250 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +1 435 000,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

7680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

в тому числі:
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послуги та 

енергоносії 
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енергоносії 
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Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік в

рамках програми децентралізації співпраці Міністерства

закордонних справ Франції

+1 200 000,00 +1 200 000,00 +1 200 000,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського

товариства глухих (УТОГ)

+263 169,00 +263 169,00 +263 169,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+437 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +500 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+437 000,00 +437 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +500 000,00

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський прикордонний 

загін Південного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України

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

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки  
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

з них:

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

Вінницького національного технічного університету"
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+237 000,00 +237 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +63 000,00 +300 000,00

ВСЬОГО +7 630 566,00 +7 630 566,00 +166 208,00 +128 617 205,06 +7 130 798,00 +2 228 630,98 +126 388 574,08 +136 247 771,06

Міський голова С.Моргунов
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до рішення міської ради   

від  29.01.2021  № 146

(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 

+437 000,00 +63 000,00 +500 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+437 000,00 +437 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+63 000,00 +63 000,00 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

 = заходи, які виконує  Могилів-Подільський 

прикордонний загін Південного регіонального 

управління Державної прикордонної служби 

України

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на

2018-2022 роки  
+237 000,00 +63 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+237 000,00 +237 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+63 000,00 +63 000,00 

з них:

  = на реалізацію проекту "Стартап Школа м.Вінниці 

на базі Вінницького національного технічного 

університету"

+237 000,00 +63 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+237 000,00 +237 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+63 000,00 +63 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+237 000,00 +63 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+237 000,00 +237 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
+63 000,00 +63 000,00 

0611050 Департамент освіти

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для

забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти, за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (COVID-

19)

+3 845 364,00 +3 845 364,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 591 968,00 +1 591 968,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +2 253 396,00 +2 253 396,00 

0611051
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти
+3 811 064,00 +3 811 064,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+3 811 064,00 +3 811 064,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 582 296,00 +1 582 296,00 

 Додаток 9

Перелік додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2021р.
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +2 228 768,00 +2 228 768,00 

0611052

Надання загальної середньої освіти спеціальними

закладами загальної середньої освіти для дітей, які

потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку

+34 300,00 +34 300,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+34 300,00 +34 300,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +9 672,00 +9 672,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +24 628,00 +24 628,00 

ВСЬОГО +4 282 364,00 +63 000,00 +4 345 364,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    
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