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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від  26.11.2021   № 653№                  

           м. Вінниця                                                              14 сесія 8 скликання  
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2020  

№52  

 
Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства  та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, архітектури та 

містобудування, соціальної політики, комунального майна, освіти, охорони 

здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, маркетингу міста та 

туризму, комітету по фізичній культури і спорту, враховуючи рішення 

виконавчого комітету міської ради від 11.11.2021р. №2665, від 25.11.2021р. 

№2822, розпорядження голови Вінницької обласної державної адміністрації від 

27.10.2021р. №763 та від 09.11.2021р. №792, рішення обласної Ради від 

29.10.2021р. №242, розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2021р. 

№1337-р, відповідно до ст. 23 та ч. 8 ст.78 Бюджетного  кодексу України, 

керуючись  п. 23  ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  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 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік на 5 315 929,0 гривень, в тому числі за 

рахунок субвенції з державного бюджету – на 5 000 000,0 гривень, за рахунок 

субвенцій з обласного бюджету – на 315 929,0 гривень.   

 

1.2 . Зменшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік на 10 871 748,80 гривень, в тому числі за 

рахунок субвенцій з обласного бюджету за рахунок відповідних субвенцій з 

державного бюджету – на 10 871 748,80 гривень. 
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1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2021 рік на 85 819 375,0 гривень. 
      
1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік на 39 489 816,20 гривень. 
 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік. 
 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1-8, 10 

рішення відповідно до додатків 1-9 даного рішення.  
 

1.7 . Зменшити обсяг резервного фонду бюджету на 20 000 000,0 гривень. 

 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 190 067 450,97 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 1 034 947 450,97 гривень, 

напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  

бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 034 947 450,97 

гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 155 120 000,0 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 155 120 000,0 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 527 767 473,66 гривні, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 328 452 615,63 гривень, 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що 

утворився по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної 

громади станом на 01.01.2021р., у сумі 328 452 615,63 гривень згідно з додатком 

2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 199 314 858,03 гривень, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 1 034 947 450,97 гривень, запозичення до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної громади у 

формі укладання кредитних договорів у сумі 40 416 000,0 гривень та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

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

123 951 407,06 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 
 

1.9 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом 

на 01.01.2021р., в сумі 101 435 047,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в 

тому числі в сумі 76 744 426,0 гривень - на додаткові видатки загального фонду 

бюджету), з  них в сумі 9 260 596,0 гривень за рахунок залишку освітньої 
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субвенції з державного бюджету,  та 24 690 621,0 гривня - на додаткові видатки 

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

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

з  них в сумі 671 057,0 гривень за рахунок залишку освітньої субвенції з 

державного бюджету, та внести зміни до додатку 10 до рішення згідно з 

додатком 9 до даного рішення. 

 

1.10 . Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на реалізацію галузевих програм, затверджених 

міською радою, у сумі 4 621 188 882,22 гривні згідно з додатком 7 до цього 

рішення». 

 

1.11 . Підпункт 2 пункту 21 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

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

рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади 

в сумі 332 797 758,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 231 168 218,0 

гривень та спеціального фонду в сумі 20 879 750,0 гривень, в тому числі фонд 

оплати праці 5 310 723,0 гривні». 

 

1.12 . Другий абзац пункту 22 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницякартсервіс»  в сумі 38 942 330,0 гривень;». 

 

1.13 . Четвертий абзац пункту 23 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницька транспортна компанія»  в сумі 74 493 828,0 гривень». 

 

1.14 . Перший абзац пункту 25 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«Надати дозвіл департаменту охорони здоров’я міської ради, як головному  

розпоряднику  коштів,  здійснити  перерахування  коштів  в  сумі  600 000,0 

гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2021 рік по КПКВК 0717670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутного 

капіталу КП «Міський лікувально-діагностичний центр» на розрахунковий 

рахунок зазначеного комунального підприємства, відкритий в установі банку». 

 

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

40000000 Офіційні трансферти -5 555 819,80 +5 315 929,00 -10 871 748,80 

41000000 Від органів державного управління -5 555 819,80 +5 315 929,00 -10 871 748,80 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +5 000 000,00 +5 000 000,00

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих територій 
+5 000 000,00 +5 000 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -10 555 819,80 +315 929,00 -10 871 748,80 

з них:

41051100
Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що

утворився на початок бюджетного періоду
+20 525,00 +20 525,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування

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

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-12 398 748,80 -12 398 748,80 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +295 404,00 +295 404,00

в тому числі:

=  субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+295 404,00 +295 404,00

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів 

у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
+1 527 000,00 +1 527 000,00

з них:

 = на забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню 

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного матеріалу методом 

полімеразної ланцюгової реакції

+1 527 000,00 +1 527 000,00

Разом доходів -5 555 819,80 +5 315 929,00 -10 871 748,80 

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від  26.11.2021  № 653

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 +101 435 047,00 +80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету 101 435 047,00 80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

208200 На кінець періоду -101 435 047,00 -101 435 047,00

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-9 931 653,00 -9 931 653,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-20 931 601,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

Загальне фінансування +101 435 047,00 +80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +101 435 047,00 +80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +101 435 047,00 +80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

602200 На кінець періоду -101 435 047,00 -101 435 047,00

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-9 931 653,00 -9 931 653,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-20 931 601,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

Загальне фінансування +101 435 047,00 +80 503 446,00 +20 931 601,00 +20 931 601,00

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до рішення міської ради

від  26.11.2021  № 653

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

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 С.Моргунов
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до рішення міської ради
від 26.11.2021  № 653

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 +439 731,00 +439 731,00 -1 086 187,00 +1 484 910,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00 +29 954 252,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +439 731,00 +439 731,00 -1 086 187,00 +1 484 910,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00 +29 954 252,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+400 731,00 +400 731,00 +41 250,00 +109 437,00 +27 564,00 +27 564,00 +27 564,00 +428 295,00

 - за рахунок доходів бюджету +39 000,00 +39 000,00 -1 127 437,00 +1 375 473,00 +24 486 957,00 +24 486 957,00 +24 486 957,00 +24 525 957,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-147 536,00 +179 994,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -147 536,00 +179 994,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-979 901,00 +1 195 479,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -979 901,00 +1 195 479,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
+20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +59 036,00 +59 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +77 000,00

0213111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних

сімей

+20 036,00 +20 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +38 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+20 036,00 +20 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +38 000,00

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

захисту
+39 000,00 +39 000,00 +39 000,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

0217363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

- реконструкція будівлі для розміщення “Вінницького інноваційно-

технологічного парку” за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А

(Літера Б)” (коригування)

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+190 400,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00 +9 600,00 +200 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+190 400,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00 +9 600,00 +200 000,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  
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розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 
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кредитування 
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Функціональної 
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

+29 400,00 +29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +29 400,00 +29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

1200000 Департамент міського господарства -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

1210000 Департамент міського господарства -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Центр пляжного волейболу Вінниці» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»

(нове будівництво майданчика для пляжного волейболу на

території зони відпочинку «Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи))      

-82 074,00 -82 074,00 -82 074,00 -82 074,00 

- за рахунок доходів бюджету -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

1200000 Департамент житлового господарства -168 292,00 -168 292,00 +168 292,00 +168 292,00 +168 292,00

1210000 Департамент житлового господарства -168 292,00 -168 292,00 +168 292,00 +168 292,00 +168 292,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -168 292,00 -168 292,00 -4 000,00 -4 000,00 -4 000,00 -172 292,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -45 000,00 -45 000,00 -4 353 748,80 +8 045 000,00 -4 353 748,80 -4 398 748,80 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -45 000,00 -45 000,00 -4 353 748,80 +8 045 000,00 -4 353 748,80 -4 398 748,80 

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 
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видатки 
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з них
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у тому числі 
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класифікації 
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кредитування 
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видатків та 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- за рахунок  субвенції з місцевого бюджету на 

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утриманння автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і 

доріг комунальної власності у населених пунктах за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00

- за рахунок доходів бюджету -45 000,00 -45 000,00 -8 455 000,00 -8 455 000,00 -8 455 000,00 -8 500 000,00 

1410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-45 000,00 -45 000,00 +45 000,00 +45 000,00 +45 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

в тому числі:

- за рахунок доходів бюджету -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +14 000 000,00 +14 000 000,00 +14 000 000,00 +14 000 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00

- за рахунок доходів бюджету -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

1417460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

1417463 7463 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д.Нечая (від вул.

Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці за рахунок

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення

будівництва, реконструкції, ремонту і утриманння автомобільних

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету, згідно з розпорядженням голови

обласної державної адміністрації від 13.07.2021р. №548

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +33 981 000,00 +33 981 000,00 +16 938,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +42 630 500,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +33 981 000,00 +33 981 000,00 +16 938,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +42 630 500,00

з них:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  
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Функціональної 

класифікації 
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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

- за рахунок доходів бюджету +10 981 000,00 +10 981 000,00 +16 938,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +8 649 500,00 +19 630 500,00

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-149 500,00 -149 500,00 +16 938,00 +149 500,00 +149 500,00 +149 500,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-11 869 500,00 -11 869 500,00 -11 869 500,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-2 138 199,00 -2 138 199,00 -2 138 199,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -959 381,00 -959 381,00 -959 381,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -1 178 818,00 -1 178 818,00 -1 178 818,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-9 731 301,00 -9 731 301,00 -9 731 301,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -4 439 114,00 -4 439 114,00 -4 439 114,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -5 292 187,00 -5 292 187,00 -5 292 187,00 

1916010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -62 470,00 +77 222,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування -62 470,00 +77 222,00

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-62 470,00 +77 222,00

0800000 Департамент соціальної політики +12 869 847,00 +12 869 847,00 -12 587,00 +343 531,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +12 909 242,00

0810000 Департамент соціальної політики +12 869 847,00 +12 869 847,00 -12 587,00 +343 531,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +12 909 242,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- за рахунок субвенцій з обласного бюджету +295 404,00 +295 404,00 +295 404,00

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +175 328,00

- за рахунок доходів бюджету +12 399 115,00 +12 399 115,00 -156 509,00 +343 531,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +12 438 510,00

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

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-156 509,00 +200 652,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+12 164 904,00 +12 164 904,00 +12 164 904,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+3 014 404,00 +3 014 404,00 +3 014 404,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+2 719 000,00 +2 719 000,00 +2 719 000,00

     з них:

- за рахунок доходів бюджету +2 719 000,00 +2 719 000,00 +2 719 000,00

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного

бюджету

+295 404,00 +295 404,00 +295 404,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+9 150 500,00 +9 150 500,00 +9 150 500,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+9 150 500,00 +9 150 500,00 +9 150 500,00

     з них:

- за рахунок доходів бюджету +9 150 500,00 +9 150 500,00 +9 150 500,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+49 022,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+49 022,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- за рахунок доходів бюджету +49 022,00

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +13 052,00 +175 328,00

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб +175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +13 052,00 +175 328,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +175 328,00

- за рахунок доходів бюджету +13 052,00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

-6 430,00 -6 430,00 -6 430,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-36 790,00 -36 790,00 -36 790,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

+29 300,00 +29 300,00 +29 300,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

+1 060,00 +1 060,00 +1 060,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +536 045,00 +536 045,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +575 440,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-39 395,00 -39 395,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк"

-39 395,00 -39 395,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +575 440,00 +575 440,00 +575 440,00

в тому числі:

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці +6 430,00 +6 430,00 +6 430,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги членам

сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в 

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної

Сотні

+11 000,00 +11 000,00 +11 000,00

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної

громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним

підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,

які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або

безкоштовно)

+569 010,00 +569 010,00 +569 010,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-11 000,00 -11 000,00 -11 000,00 

3100000 Департамент комунального майна +10 065,00

3110000 Департамент комунального майна +10 065,00

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

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
+10 065,00

0600000 Департамент освіти +40 644 224,00 +40 644 224,00 +29 587 452,00 +841 537,00 +841 537,00 +841 537,00 +41 485 761,00

0610000 Департамент освіти +40 644 224,00 +40 644 224,00 +29 587 452,00 +841 537,00 +841 537,00 +841 537,00 +41 485 761,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2021р.

+9 260 596,00 +9 260 596,00 +671 057,00 +671 057,00 +671 057,00 +9 931 653,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+31 401 234,00 +31 401 234,00 +29 587 452,00 +31 401 234,00

 - за рахунок доходів бюджету -26 131,00 -26 131,00 +158 480,00 +158 480,00 +158 480,00 +132 349,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00 +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00 +14 418 302,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00

 - за рахунок доходів бюджету +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+14 453 485,00 +14 453 485,00 +14 453 485,00 +14 453 485,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+385 715,00 +385 715,00 +385 715,00 +385 715,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+385 715,00 +385 715,00 +385 715,00 +385 715,00

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)

+9 931 653,00 +9 931 653,00 +9 931 653,00

0611051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+9 822 113,00 +9 822 113,00 +9 822 113,00

0611052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+109 540,00 +109 540,00 +109 540,00

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

-671 057,00 -671 057,00 +671 057,00 +671 057,00 +671 057,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-686 175,00 -686 175,00 +649 410,00 +649 410,00 +649 410,00 -36 765,00 

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+15 118,00 +15 118,00 +21 647,00 +21 647,00 +21 647,00 +36 765,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+598 975,00 +598 975,00 +733 340,00 +8 500,00 +8 500,00 +8 500,00 +607 475,00

 з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+733 340,00 +733 340,00 +733 340,00 +733 340,00

 - за рахунок доходів бюджету -134 365,00 -134 365,00 +8 500,00 +8 500,00 +8 500,00 -125 865,00 

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +1 958 621,00 +1 958 621,00 +23 490,00 +1 958 621,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +1 935 131,00 +1 935 131,00 +1 935 131,00

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2021

роки
+1 935 131,00 +1 935 131,00 +1 935 131,00

з них:

 = виконання інших заходів Програми +1 935 131,00 +1 935 131,00 +1 935 131,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+1 813 782,00 +1 813 782,00 +1 813 782,00

 - за рахунок доходів бюджету +121 349,00 +121 349,00 +121 349,00

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +32 741,00 +32 741,00 +24 216,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +44 741,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

коштів місцевого бюджету
+24 216,00 +24 216,00 +24 216,00 +24 216,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+24 216,00 +24 216,00 +24 216,00 +24 216,00

0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів,

що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного

періоду

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

в тому числі:

 = на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 

інклюзивно - ресурсних центрів
+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
+84 599,00 +84 599,00 +84 599,00 +84 599,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+84 599,00 +84 599,00 +84 599,00 +84 599,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-24 115,00 -24 115,00 -24 115,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи +11 000,00 +11 000,00 +11 000,00

0613242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +11 000,00 +11 000,00 +11 000,00

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
+11 000,00 +11 000,00 +11 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +20 287 328,00 +20 287 328,00 +1 368 422,00 -158 578,00 +1 527 000,00 -158 578,00 +21 655 750,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +20 287 328,00 +20 287 328,00 +1 368 422,00 -158 578,00 +1 527 000,00 -158 578,00 +21 655 750,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 527 000,00 +1 527 000,00 +1 527 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +15 590 381,00

 - за рахунок доходів бюджету +9 546 947,00 +9 546 947,00 -5 008 578,00 -5 008 578,00 -5 008 578,00 +4 538 369,00

0711140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +438 369,00 +438 369,00 +438 369,00

0711142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +438 369,00 +438 369,00 +438 369,00

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2021

роки
+438 369,00 +438 369,00 +438 369,00

з них:

 = виконання інших заходів Програми +438 369,00 +438 369,00 +438 369,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +14 993 242,00 +14 993 242,00 -4 259 028,00 -5 108 578,00 +849 550,00 -5 108 578,00 +10 734 214,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для

визначення антигена коронавірусу та наборами для відбору

біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+849 550,00 +849 550,00 +849 550,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 252 861,00 +4 252 861,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 -855 717,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +14 993 242,00 +14 993 242,00 +468 289,00 -252 861,00 +721 150,00 -252 861,00 +15 461 531,00

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+721 150,00 +721 150,00 +721 150,00

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  

+129 500,00 +129 500,00 +129 500,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 252 861,00 +4 252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 +4 000 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 252 861,00 +4 252 861,00 +4 252 861,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги 

особам, які відповідають визначенню випадку 

2019-n CoV

+4 000 000,00 +4 000 000,00 +4 000 000,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

   - 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  

+1 245 596,00 +1 245 596,00 +1 245 596,00

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) 

+252 861,00 +252 861,00 +252 861,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня швидкої 

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

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проєкту  "Добудова головного 

корпусу клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги по вул. Київській, 68, у  м. Вінниці - 

будівництво"

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги 

особам, які відповідають визначенню випадку 

2019-n CoV

+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

   - 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  

+3 918 144,00 +3 918 144,00 +3 918 144,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-4 727 317,00 -4 855 717,00 +128 400,00 -4 855 717,00 -4 727 317,00 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+128 400,00 +128 400,00 +128 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+208 500,00 +208 500,00 +208 500,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+208 500,00 +208 500,00 +208 500,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

     в тому числі:

 - надання фінансової підтримки для 

погашення заборгованості із виплати 

заробітної  плати зі сплатою ЄСВ 

працівникам КНП «Вінницька міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» 

+4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для

визначення антигена коронавірусу та наборами для відбору

біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

 - за рахунок доходів бюджету

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

     в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) центрів первинної медико-

санітарної допомоги

-51 562,00 -51 562,00 -51 562,00 -51 562,00 

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для  центрів первинної медико-

санітарної допомоги

+51 562,00 +51 562,00 +51 562,00 +51 562,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 

(легеневими сурфактантами (при гострій легеневій 

недостатності у новонароджених)

+149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

 з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1000000 Департамент культури +1 360 337,00 +1 360 337,00 +1 234 954,00 +27 641,00 +27 641,00 +27 641,00 +1 387 978,00

1010000 Департамент культури +1 360 337,00 +1 360 337,00 +1 234 954,00 +27 641,00 +27 641,00 +27 641,00 +1 387 978,00

 з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+1 266 156,00 +1 266 156,00 +1 234 954,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +1 308 156,00

 - за рахунок доходів бюджету +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00

 з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+506 162,00 +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +308 049,00 +308 049,00 +308 049,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +350 049,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+308 049,00 +308 049,00 +308 049,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +350 049,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 879,00 +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+384 959,00 +384 959,00 +384 959,00 +384 959,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+384 959,00 +384 959,00 +384 959,00 +384 959,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +137 288,00 +137 288,00 +11 905,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +122 929,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+137 288,00 +137 288,00 +11 905,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +122 929,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+11 905,00 +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

 - фінансова підтримка КП "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
-1 205 236,00 -1 205 236,00 -1 205 236,00 

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
-1 205 236,00 -1 205 236,00 -1 205 236,00 

 - фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
+1 236 438,00 +1 236 438,00 +1 236 438,00

 з них:
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комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 
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з них
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+1 236 438,00 +1 236 438,00 +1 236 438,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

 з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+500 000,00 +500 000,00 +200 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +300 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +805 000,00 +805 000,00 +805 000,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+605 000,00 +605 000,00 +605 000,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +305 000,00 +305 000,00 +305 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

 з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -305 000,00 -305 000,00 -305 000,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-143 000,00 -143 000,00 -143 000,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -143 000,00 -143 000,00 -143 000,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-162 000,00 -162 000,00 -162 000,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-162 000,00 -162 000,00 -162 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00
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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

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

3700000 Департамент фінансів -4 049 800,00 -4 049 800,00 +148 800,00 +148 800,00 +148 800,00 -3 901 000,00 

3710000 Департамент фінансів -4 049 800,00 -4 049 800,00 +148 800,00 +148 800,00 +148 800,00 -3 901 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 049 800,00 -4 049 800,00 +148 800,00 +148 800,00 +148 800,00 -3 901 000,00 

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-49 800,00 -49 800,00 +49 800,00 +49 800,00 +49 800,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -4 000 000,00 -4 000 000,00 -4 000 000,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

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

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проектно-кошторисної документації
+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі по об'єктах:

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури території навпроти будинку № 71 по 

вул. Магістрацькій  (капітальний ремонт) в місті 

Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури   західної частини території 

«Центральний парк ім. М. Леонтовича» по вул. Хлібна,1  

(капітальний ремонт) в місті Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -91 364,00 +111 464,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -91 364,00 +111 464,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -91 364,00 +111 464,00

2610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-91 364,00 +111 464,00

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

3718700 8700 Резервний фонд -20 000 000,00 -20 000 000,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -20 000 000,00 -20 000 000,00 

ВСЬОГО +85 819 375,00 +105 819 375,00 -1 252 608,00 +32 866 536,00 +39 489 816,20 +50 361 565,00 +1 527 000,00 +37 962 816,20 +125 309 191,20

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

3700000 Департамент фінансів -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00

3710000 Департамент фінансів -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00

3718880 8880
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00

3718881 8881 0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань

за позичальників, що отримали кредити під місцеві

гарантії

-29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації

проекту "Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні по

вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці"

-648 495,00 -648 495,00 -648 495,00 -648 495,00 -648 495,00 -648 495,00

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

-28 781 469,00 -28 781 469,00 -28 781 469,00 -28 781 469,00 -28 781 469,00 -28 781 469,00

ВСЬОГО -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00

Додаток 4

до рішення міської ради

від  26.11.2021  № 653

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

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

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом



(грн.)

02100000000 Обласний бюджет -12 398 748,80 

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

-12 398 748,80 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 - на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на міжміських 

внутрішньообласних маршрутах загального 

користування

+295 404,00

в тому числі:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +295 404,00

02100000000 Обласний бюджет +295 404,00

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду

+20 525,00

02100000000 Обласний бюджет +20 525,000

99000000000 Державний бюджет +5 000 000,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

+5 000 000,00

1 2 3

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

Додаток 5

до рішення міської ради

від  26.11.2021  № 653

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
02536000000

(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту

Усього



(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+161 000,00

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2019-2021 роки"
+161 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +29 400,00

з них:

 - виконання "Програми заходів забезпечення 

обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки на території Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки"

+29 400,00

99000000000 Державний бюджет +190 400,000

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+190 400,000

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

Спеціальний фонд -10 871 748,80 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету / Код 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

Усього за розділами I, II, у тому числі: -5 555 819,80 

Загальний фонд +5 315 929,00

в тому числі:

 - на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для 

визначення антигена коронавірусу та наборами для 

відбору біологічного матеріалу методом полімеразної 

ланцюгової реакції

+1 527 000,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 527 000,00

02100000000 Обласний бюджет +1 527 000,00



9770

9800

Міський голова С.Моргунов

Загальний фонд +190 400,00

Спеціальний фонд +108 600,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +299 000,00

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+39 000,00

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+39 000,00

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2019-2021 роки"
+39 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 -29 400,00 

 - виконання "Програми заходів забезпечення 

обороноздатності військових частин та інших 

військових формувань Вінницького гарнізону, 

територіальної оборони та мобілізаційної 

підготовки на території Вінницької міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки"

-29 400,00 

з них:

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+9 600,00

99000000000 Державний бюджет +9 600,00

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури   західної частини території 

«Центральний парк ім. М. Леонтовича» по вул. 

Хлібна,1  (капітальний ремонт) в місті Вінниця"

+49 500,00

в тому числі по об'єктах:

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури території навпроти будинку № 71 

по вул. Магістрацькій  (капітальний ремонт) в 

місті Вінниця"

+49 500,00

 -  на виготовлення проектно-кошторисної 

документації
+99 000,00

в тому числі на:

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +99 000,00

02100000000 Обласний бюджет +99 000,00

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+161 000,00



від  26.11.2021  № 653

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 +600 000,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +600 000,00 

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+600 000,00 

Реконструкція території з пам’ятником М. М. 

Коцюбинському та комплексним благоустроєм 

ділянки пам’ятки історії національного значення 

«Садиба письменника і громадського діяча М. М. 

Коцюбинського

2021 +600 000,00 +0,0 +600 000,00 +100,0

1200000 Департамент міського господарства -114 543,00

1210000 Департамент міського господарства -114 543,00

1217310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-114 543,00

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му

пров. Тропініна, 4-16 та 2-му пров. Тропініна, 2-

36 в м. Вінниці

2020-2021 -10 287,00

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

по 2 пров.Бестужева в м.Вінниці
2019-2021 -69 701,00

Нове будівництво мережі каналізації по 1-му

провулку Бестужева в м. Вінниця
2021 -1 712,00

Нове будівництво мережі каналізації по 2-му

провулку Бестужева в м. Вінниця
2021 -1 544,00

Нове будівництво мережі каналізації по вул.

Грохольських (від 1-го провулку Бестужева до

КНС по 2-му провулку Бестужева)  в м. Вінниця

2021 -1 491,00

Реконструкція мережі водопроводу від

свердловини №1 до свердловини №2 в с.

Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького р-ну,

Вінницької обл. (в т.ч. проектні роботи)

2021 +324 121,00 +7 111,00

 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
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Реконструкція каналізаційного колектору

Д=500мм по вул.Острозького (від вул.Є.Пікуса до

вул.В.Антоновича) в м.Вінниці

2021 -810,00 -20 611,00

Реконструкція мережі каналізації Д=700мм. по

вул.Князів Коріатовичів в м. Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)  

2021 -324,00 -324,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. В.Порика, 3 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2021 -1 472,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по вул. Стельмаха, 17 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2021 -6 737,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2021 -4 269,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по вул. Стельмаха, 53 в м.

Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2021 -11 003,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул. М.Ващука,3,5,5а,

вул. В.Порика,45,47 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2021-2022 +615 176,00 -17,00 -23,3

Реконструкція мережі теплопостачання від ТК

113/6-5-1 до житлового будинку по вул. Соборній,

91 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2021 -7 094,00

Реконструкція мережі електропостачання по вул.

Сабарівське шосе (від вул. Пирогова до ОСК) в

м.Вінниці

2021 -5 189,00

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по вул. Юрія Смирнова, 134 - тупик

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

роботи)

2020-2021 -19 987,00

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по вул. М. Литвиненко - Вольгемут, 19

в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2020-2021 -8 226,00
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Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул.

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

вул. Агрономічна, вул. І.Щирського, вул.

С.Самуся, вул. Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-

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

Б.Гмирі., провул. 1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2020-2022 -5 146,00 -0,2

Нове будівництво дитячого, спортивного

майданчика біля будинку №13 по вул. В.Порика, в

м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2021 -8 172,00

Нове будівництво спортивного майданчика по

вул. Максима Шимка,3 на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

Вінницької міської ради" в м.Вінниці (в т.ч.

проектні роботи)

2021 -8 320,00

Нове будівництво дитячого, спортивного

майданчика біля будинку № 62 на 1-му провулку

Київському в м.Вінниці (в т.ч.проектні роботи)

2021 -53 544,00

Нове будівництво майданчика для пляжного

волейболу на території зони відпочинку «Хімік»

по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2021 -82 074

з них:

- на реалізацію проекту «Центр пляжного

волейболу Вінниці» - переможця конкурсу

проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади» 

-82 074

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 -1 879,00 

Реконструкція мережі теплопостачання до

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

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

роботи)

2020-2021 -1 972,00 

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків № 41,43 по

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

роботи)

2020-2021 -16 062,00 
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Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул.Б. Хмельницького в с. Вінницькі Хутори

Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької

області (в т.ч. проектні роботи)

2021 -1 345,00 -1 345,00 

Реконструкція мережі зовнішньої зливової

каналізації по вул. Шевченка, 7 в м. Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)  

2021 -1 266,00 -1 266,00 

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в

с. Вінницькі Хутори Вінницької МТГ,

Вінницького району, Вінницької області (в т.ч.

проектні роботи)

2021 -115 559,00 -83 575,00 +20,1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в

с. Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького

району, Вінницької області (в т.ч. проектні

роботи)

2021 +56 480,00 +118 578,00 +20,1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в

с. Щітки Вінницької МТГ, Вінницького району,

Вінницької області (в т.ч. проектні роботи)

2021 -14 434,00 +67 633,00 +20,1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в

с. Гавришівка Вінницької МТГ, Вінницького

району, Вінницької області (в т.ч. проектні

роботи)

2021 -629,00 +50 372,00 +20,1

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення в

с. Стадниця Вінницької МТГ, Вінницького

району, Вінницької області (в т.ч. проектні

роботи)

2021 -3 939,00 +74 782,00 +20,1

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+14 000 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+14 000 000,00 

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +14 000 000,00 

Реконструкція вул. Батозької (від

просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в

м.Вінниці

2020-2022 +14 000 000,00 +7,6 

з них:

 - за рахунок направлення вільного 

залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2021р.

+16 500 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -2 500 000,00 
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0200000 Виконавчий комітет міської ради +5 035 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +5 035 000,00 

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+35 000,00 

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

та насосної станції водопостачання Вінницького

індустріального парку по вул. Немирівське шосе,

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

2019-2023 +18 244 550,00 +2,4 +35 000,00 +2,6 

0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів                                     +5 000 000,00 

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках

здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій                                          

+5 000 000,00 

Реконструкція будівлі для розміщення

“Вінницького інноваційно-технологічного парку”

за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А

(Літера Б)” (коригування)

2017-2022 +5 000 000,00 +21,1

в тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку окремих

територій

+5 000 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 850 000,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 850 000,00 

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+4 850 000,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 850 000,00 

Реконструкція приміщень харчоблоку КНП

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці

2015-2021 +4 850 000,00 +30,0

з них:

 - за рахунок направлення вільного 

залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2021р.

+4 850 000,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +2 600 000,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +2 600 000,00 

2617330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

+2 600 000,00 
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Реконструкція нежитлової будівлі за адресою:

м.Вінниця, вул.Соборна,89 (літ.А)
2019-2022 +3 675 995,00 -0,8 +2 600 000,00 +0,9

з них:

 - за рахунок направлення вільного 

залишку коштів, що утворився в 

бюджеті станом на 01.01.2021р.

+2 600 000,00 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +305 872,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +305 872,00 

0210160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах

(місті Києві), селищах, селах, територіальних

громадах

+305 872,00 

Капітальний ремонт системи електроживлення

адміністративної будівлі по вул. Соборна, 59
2021 -300 000,00 -300 000,00 -100,0

Капітальний ремонт системи кондиціювання в

адміністративній будівлі  по вул. Соборна, 59
2021 -620 414,00 -620 414,00 -100,0

Капітальний ремонт системи пожежогасіння в

адміністративній будівлі  по вул. Соборна, 59
2021 -180 000,00 -180 000,00 -100,0

Капітальний ремонт та проектні роботи туалетів

та побутівки лівого крила четвертого поверху

адмінбудинку  по вул. Замостянська, 7

2021 +1 406 286,00 0,0 +1 406 286,00 +100,0 

1200000 Департамент житлового господарства +172 292,00 

1210000 Департамент житлового господарства +172 292,00 

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 

житлово-комунального господарства
+172 292,00 

1216011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування житлового 

фонду
+172 292,00 

в тому числі:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ
+172 292,00 

з них:

Капітальний ремонт покрівлі -383 464,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Стрілецька,

91

2020-2021 -14 063,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Тімірязєва,

33

2019-2021 -884,00
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Острозького, 59

2019-2021 -101 547,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Лялі

Ратушної, 18

2019-2021 -7 304,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по просп. Космонавтів, 72 в м. Вінниці
2021 -2 264,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Баженова,

34

2019-2021 -40 847,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 77

2020-2021 -92 539,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Москаленка,

67

2020-2021 -23 860,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

по вул. Кропивницького, 17 в м. Вінниці
2019-2021 -729,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Пирогова,

61

2020-2021 -260,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 39

2020-2021 -20 883,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 56
2020-2021 -232 383,00 

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Марії

Литвиненко-Вольгемут, 21

2020-2021 -1 410,00

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Академіка

Янгеля, 56

2021 +24 000,00 0,0 +24 000,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Архітектора

Артинова, 39

2021 +29 800,00 0,0 +29 800,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 79

2021 +29 880,00 0,0 +29 880,00 +100,0
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Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Воїнів-

Інтернаціоналістів, 10

2021 +26 700,00 0,0 +26 700,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О.

Антонова, 40

2021 +22 300,00 0,0 +22 300,00 +100,0

Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Некрасова,

58

2021 +22 829,00 0,0 +22 829,00 +100,0

Капітальний ремонт інженерних мереж +72 000,00

Капітальний ремонт частини інженерних мереж

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Космонавтів, 63

2021 +106 710,00 0,0 +72 000,00 +100,0

Капітальний ремонт гарячого та холодного

водопостачання
+511 154,00

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16А

2021 -9 329,00 

Капітальний ремонт системи гарячого

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. І. Миколайчука, 58

2021 -19 252,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Дачна, 7

2021 -37,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 72

2021 -46,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Архітектора Артинова,

29

2020-2021 -123,00 

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Стрілецька, 37

2020-2021 -911,00 

Капітальний ремонт системи гарячого

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, просп. Космонавтів, 5

2021 +258 353,00 0,0 +212 544,00 +100,0
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Капітальний ремонт холодного та гарячого

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Стеценка, 5

2021 +264 280,00 0,0 +219 863,00 +100,0

Капітальний ремонт системи холодного

водопостачання житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Талаліхіна, 5

2021 +119 586,00 0,0 +108 445,00 +100,0

Капітальний ремонт стиків стінових панелей -409 275,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Марії Литвиненко-Вольгемут, 42 (5-

7 під'їзди)

2021 -574 882,00 -578 343,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Юності, 32

2021 -520,00 

Капітальний ремонт стиків стінових панелей

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. 600-річчя, 26

2021-2022 +940 400,00 0,0 +169 588,00 +18,0

Капітальний ремонт системи опалення +206 754,00

Капітальний ремонт системи опалення підвальних

приміщень житлового будинку за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Павлова, 2

2021 -12 417,00 

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Замостянська, 31

2019-2021 -2 040,00 

Капітальний ремонт системи опалення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Замостянська, 30

2020-2021 +265 451,00 +6,6 +221 211,00 +100,0

Капітальний ремонт (влаштування) пандуса -14 657,00 

Капітальний ремонт (влаштування) пандуса

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Стельмаха, 47 (3-й під'їзд)

2021 -14 657,00 

Капітальний ремонт та технічний огляд ліфта -17 987,00 

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О. Антонова,

44 (1 під’їзд)

2021 -9 001,00 

Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О. Антонова,

44 (3 під’їзд)

2021 -8 986,00 

Капітальний ремонт системи каналізації -1 424,00 

Капітальний ремонт системи каналізації

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Б. Ступки, 21

2021 -1 424,00 
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Капітальний ремонт систем та мереж

електрозабезпечення
+125 123,00

Капітальний ремонт мереж електропостачання

житлового будинку по вул. Максима Шимка, буд.

18 в м. Вінниця

2021 +25 787,00

Капітальний ремонт мереж електропостачання

багатоквартирного житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Максима

Шимка, 10

2021 -19 248,00

Капітальний ремонт системи електропостачання

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Пушкіна, 25

2021 -18 892,00 -39,00 

Капітальний ремонт системи електрозабезпечення

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Келецька, 69

2021 -162,00 

Капітальний ремонт інженерних мереж

електропостачання житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 28

2021 +274 741,00 0,0 +144 572,00 +100,00

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних

блоків) 
-342,00

Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних

блоків) житлового будинку за адресою: Україна,

м. Вінниця, вул. Соборна, 22

2020-2021 -342,00 

Капітальний ремонт під'їздів +119 457,00

Капітальний ремонт вхідної групи житлового

будинку по вул. Василя Порика, 19 в м. Вінниці
2021 +22 900,00

Капітальний ремонт вхідної групи житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Андрія Первозванного, 2

2021 -4 735,00 

Капітальний ремонт підлоги 2-го під'їзду

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Академічна, 56

2021 -8 311,00 

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку

за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Князів

Коріатовичів, 166

2021 +162 352,00 0,0 +103 500,00 +100,00

Капітальний ремонт ґанку 2-го під’їзду житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Л.

Ратушної, 126

2021 +9 858,00 0,0 +6 103,00 +100,00

Капітальний ремонт вимощення -35 047,00 
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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 вимощення житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Келецька, 136 (3,4,5 під'їзд)

2021 -35 047,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття +133 496,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, проспект Юності, 77

2021 -636 509,00 -63 633,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О. Антонова,

54

2020-2021 -97 120,00 +0,2 -113 139,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Грибоєдова, 10

2020-2021 -3 850,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

частини прибудинкової території за адресою:

Україна, м. Вінниця, вул. Келецька, 51а

2021 -33 267,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Ватутіна, 58

2020-2021 -56 881,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

частини прибудинкової території житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул.

Князів Коріатовичів, 137

2021 +75 191,00 -766,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 39

2021 +29 920,00 0,0 +29 920,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 62

2021 +28 887,00 0,0 +28 887,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 63

2021 +22 480,00 0,0 +22 480,00 +100,00
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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 асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп.

Космонавтів, 65

2021 +20 960,00 0,0 +20 960,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. М. Ващука, 41

2021 +25 160,00 0,0 +25 160,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Стельмаха, 19

2021 +23 100,00 0,0 +23 100,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Юності, 55

2021 +28 980,00 0,0 +28 980,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. М. Ващука, 3

2021 +29 050,00 0,0 +29 050,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. А.

Первозванного, 34

2021 +26 300,00 0,0 +26 300,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. А.

Первозванного, 36

2021 +29 100,00 0,0 +29 100,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. А.

Первозванного, 38

2021 +25 400,00 0,0 +25 400,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. А.

Первозванного, 40

2021 +24 095,00 0,0 +24 095,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. А.

Первозванного, 42

2021 +26 000,00 0,0 +26 000,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Москаленка,

65

2021 +17 900,00 0,0 +17 900,00 +100,00
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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 асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська,

57

2021 +20 100,00 0,0 +20 100,00 +100,00

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

прибудинкової території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Дачна, 8

2021 +27 600,00 0,0 +27 600,00 +100,00

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової 

автостоянки
-131 956,00 

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової

автостоянки (10 паркомісць) на прибудинковій

території житлового будинку за адресою: Україна,

м. Вінниця, просп. Космонавтів, 70

2021 -729,00 

Капітальний ремонт з влаштуванням тимчасової

автостоянки на прибудинковій території

житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Келецька, 59

2021 -68 909,00 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття

частини прибудинкової території з влаштуванням

місць для тимчасового паркування

автотранспорту за адресою: Україна, м. Вінниця,

вул. Шевченка, 40

2021 -4 705,00 

Капітальний ремонт частини прибудинкової

території з влаштуванням тимчасової автостоянки

на прибудинковій території житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Келецька, 115

2021 -46 592,00 

Капітальний ремонт благоустрою прибудинкової

території житлового будинку з влаштуванням

тимчасової автостоянки за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. О. Антонова, 50

2021 -4 108,00 -11 021,00 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика -1 540,00

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, 1-й проїзд Чехова, 30

2021 +14 657,00 +19 551,00

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 114

2021 -21 091,00 
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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 контейнерного майданчика

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Рєпіна, 18

2021 -29 500,00 -29 500,00 -100,0 

Капітальний ремонт контейнерного майданчика

біля житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, вул. Жуковського, 14

2021 +29 500,00 0,0 +29 500,00 +100,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
-6 000 000,00 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою 
-6 000 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -6 000 000,00 

в тому числі:

Капітальний ремонт зон благоустрою та відпочинку -6 000 000,00

Капітальний ремонт елементів благоустрою по

вул. П. Запорожця (між вул. Некрасова та

територією СК "Нива")  у м. Вінниця

2020-2022 -6 000 000,00 -19,9

0600000 Департамент освіти -414 437,00

0610000 Департамент освіти -414 437,00

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти  за рахунок 

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім 

залишку коштів, що мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів 

України у попередньому бюджетному періоді, а також 

коштів, необхідних для забезпечення безпечного 

навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти)

-414 437,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти  закладами 

загальної середньої освіти
-414 437,00

з них :

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

22 Вінницької міської ради» по вул.Д.Нечая,21 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2020-2021 -7 955,00 
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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 приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4

Вінницької міської ради» по вул. Гоголя, 18 в м.

Вінниця, у тому числі проектні роботи

2019-2021 -9 794,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Навчально-виховний комплекс:

загальноосвітня школа I-III ступенів - гімназія №6

Вінницької міської ради" по вул.Стрілецькій,12 в

м.Вінниці, у тому числі проектні роботи 

2021 -2 905,00 -9 097,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8

Вінницької міської ради» по вул.Винниченка,28 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2019-2021 -18 691,00 

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№14 Вінницької міської ради» по вул. Мічуріна, 2

в м. Вінниці, у тому числі проектні роботи

2021 -20 250,00 -20 250,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

22 Вінницької міської ради» по вул.Д.Нечая,21 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2021 -91 017,00 -177 658,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Навчально-виховний комплекс:

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -гімназія №23

Вінницької міської ради" по вул.Космонавтів,32 в

м.Вінниці, у тому числі проектні роботи

2021 -8 057,00 

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

26 Вінницької міської ради" по вул.Хмельницьке

шосе, 27 в м. Вінниці, у тому числі проектні

роботи

2021 -10 957,00 -19 775,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №27

Вінницької міської ради" по вул.Ватутіна, 42 в м.

Вінниці, у тому числі проектні роботи

2021 -106 198,00 -127 058,00 
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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 вхідної групи з

влаштуванням пандусу комунального закладу

«Навчально-виховний комплекс: загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів – гуманітарно-естетичний

колегіум №29 Вінницької міської ради» по вул.

Київська, 149 в м. Вінниці, у тому числі проектні

роботи

2021 -7 144,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів №

31 Вінницької міської ради" по вул.Богдана

Ступки,13 в м. Вінниці, у тому числі проектні

роботи

2021 -152 747,00 -1,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33

Вінницької міської ради" по вул. Василя Порика,

20 в м. Вінниці, у тому числі проектні роботи

2021 -4 346,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів із

спеціалізованими класами з поглибленим

вивченням математики і фізики №34 Вінницької

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

Вінниці, у тому числі проектні роботи

2021 -7 597,00 -16 883,00 

Капітальний ремонт приміщень комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№13 Вінницької міської ради» по вул. Чехова, 12

в м. Вінниця, в т.ч. проектні роботи

2021 -8 656,00 

Капітальний ремонт покрівлі комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№21 Вінницької міської ради» по вул. 600-річчя,

16 в м. Вінниця, в т.ч. проектні роботи

2021 -210,00 

Капітальний ремонт спортивного ядра

комунального закладу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 26 Вінницької міської ради» по вул.

Хмельницьке шосе, 27 в м. Вінниця, в т.ч.

проектні роботи

2021 -73 862,00 

Капітальний ремонт приміщень харчоблоку

комунального закладу "Загальноосвітня школа I-

III ступенів № 21 Вінницької міської ради" по

вул.600-річчя, 16 в м.Вінниці, у тому числі

проектні роботи

2020-2021 +104 459,00 66,5 +35 000,00 +100,0
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /

вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість 

будівництва (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

будівництва, гривень

Рівень виконання 

робіт на початок 

бюджетного 

періоду, %

Обсяг видатків 

бюджету розвитку, які 

спрямовуються на 

будівництво об'єкта у 

бюджетному періоді, 

гривень

Рівень готовності 

об'єкта на кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Капітальний ремонт харчоблоку комунального

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №

22 Вінницької міської ради» по вул.Д.Нечая,21 в

м. Вінниця, у тому числі проектні роботи

2021 +60 000,00 +60 000,00 +100,0

0700000 Департамент охорони здоров'я -51 562,00

0710000 Департамент охорони здоров'я -51 562,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню -51 562,00

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги

-51 562,00

з них :

 - за рахунок доходів бюджету -51 562,00

Капітальний ремонт приміщень амбулаторії

загальної практики - сімейної медицини КНП

"Центр первинної медико - санітарної допомоги

№1 м. Вінниці" в с. Гавришівка, у тому числі

проектні роботи

2021 -51 562,00

1000000 Департамент культури -9 300,00

1010000 Департамент культури -9 300,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та інших клубах закладів
+0,00

Капітальний ремонт опалювальної системи

закладу "Вінницький міський клуб" за адресою

вул. Черняховського, 74 (в тому числі проектні

роботи)

2021 -28 503,00 -89,1

 Реконструкці системи газопостачання відділу 

культурно-дозвілєвої роботи №7 клубного  

закладу "Вінницький міський клуб" за адресою 

вул. с.Щітки, вул. Миру буд.35 (в т.ч. проектні 

роботи) 

2021 +28 503,00 +28 503,00

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі 

культури і мистецтва
-9 300,00

Капітальний ремонт годинника на будівлі "Вежа"

за адресою м.Вінниця вул. Оводова, 2 (в т.ч.

заміна механізму годинника 2 покоління на

механізм 5 покоління)

2021 -74 000,00 -9 300,00

Всього +20 973 322,00 

Міський голова С.Моргунов
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від  26.11.2021  № 653

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 +29 954 252,00 +439 731,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +29 954 252,00 +439 731,00 +29 514 521,00 +29 514 521,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення  м.Вінниці на 2017-2021 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення м.Вінниці на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

18.11.2016р. №494, зі змінами

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

-20 000,00 -20 000,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
+20 000,00 +20 000,00

0213110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +77 000,00 +59 036,00 +17 964,00 +17 964,00

0213111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям,

які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та

прийомних сімей

Програма соціального захисту сімей з дітьми, які

опинились у складних життєвих обставинах, та

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, у Вінницькій міській територіальній

громаді на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460, зі змінами
+38 000,00 +20 036,00 +17 964,00 +17 964,00

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

захисту

Програма соціального захисту сімей з дітьми, які

опинились у складних життєвих обставинах, та

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського

піклування, у Вінницькій міській територіальній

громаді на 2017-2021 роки

Рішення міської ради від

28.10.2016р. №460, зі змінами
+39 000,00 +39 000,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки
Рішення міської ради від

24.12.2020р. №114
+190 295,00 +190 295,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +190 295,00 +190 295,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
+35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

0217360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

Додаток 7

до рішення міської ради

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих 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

44



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

0217363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

- реконструкція будівлі для розміщення “Вінницького

інноваційно-технологічного парку” за адресою: м. Вінниця

вул. 600-річчя, 21А (Літера Б)” (коригування)

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+200 000,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+200 000,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №111, зі змінами
+29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-

2021 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2019-

2021 роки 

Рішення міської ради від

22.02.2019р. №1563, зі змінами
+200 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+200 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+200 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00
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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

1200000 Департамент міського господарства -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

1210000 Департамент міського господарства -114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

1217310 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, зі змінами
-114 543,00 -114 543,00 -114 543,00 

в тому числі:

- на реалізацію проекту «Центр пляжного волейболу

Вінниці» - переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету

громадських ініціатив Вінницької міської об’єднаної

територіальної громади» (нове будівництво майданчика для

пляжного волейболу на території зони відпочинку «Хімік» по

вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи))                 

-82 074,00 -82 074,00 -82 074,00 

1200000 Департамент житлового господарства -168 292,00 +168 292,00 +168 292,00

1210000 Департамент житлового господарства -168 292,00 +168 292,00 +168 292,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

з них:

- 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
+172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

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
-172 292,00 -168 292,00 -4 000,00 -4 000,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -4 398 748,80 -4 398 748,80 +8 000 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -4 398 748,80 -4 398 748,80 +8 000 000,00

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
-6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

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, зі змінами
+14 000 000,00 +14 000 000,00 +14 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1417460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури
-12 398 748,80 -12 398 748,80 

1417463 7463 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

-12 398 748,80 -12 398 748,80 

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д.Нечая (від

вул. Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці за

рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і

утриманння автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету, згідно з розпорядженням голови

обласної державної адміністрації від 13.07.2021р. №548

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
-12 398 748,80 -12 398 748,80 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +42 630 500,00 +34 130 500,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +42 630 500,00 +34 130 500,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-11 869 500,00 -11 869 500,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-2 138 199,00 -2 138 199,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -959 381,00 -959 381,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -1 178 818,00 -1 178 818,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
-9 731 301,00 -9 731 301,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -4 439 114,00 -4 439 114,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -5 292 187,00 -5 292 187,00 

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
+23 000 000,00 +23 000 000,00

1916012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +23 000 000,00 +23 000 000,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом
+23 000 000,00 +23 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 
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класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+23 000 000,00 +23 000 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -33 598,00 -33 598,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -33 598,00 -33 598,00 

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним підприємствам

засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2303, зі змінами
-33 598,00 -33 598,00 

з них:

- висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування в

державних та приватних засобах масової інформації
-33 598,00 -33 598,00 

0800000 Департамент соціальної політики +12 613 838,00 +12 574 443,00 +39 395,00 +39 395,00

0810000 Департамент соціальної політики +12 613 838,00 +12 574 443,00 +39 395,00 +39 395,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+11 869 500,00 +11 869 500,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+2 719 000,00 +2 719 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+2 719 000,00 +2 719 000,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+9 150 500,00 +9 150 500,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+9 150 500,00 +9 150 500,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+175 328,00 +175 328,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб
+175 328,00 +175 328,00
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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

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-6 430,00 -6 430,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-36 790,00 -36 790,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року та сім’ям загиблих

військовослужбовців, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

+29 300,00 +29 300,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих

Героїв України

+1 060,00 +1 060,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +575 440,00 +536 045,00 +39 395,00 +39 395,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної

реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями

"Гармонія" імені Раїси Панасюк"

Програма "Місто молодих" на 2021-2023 роки
Рішення міської ради від

24.12.2020р. №114
-39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+575 440,00 +575 440,00

в тому числі:

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+6 430,00 +6 430,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил

(ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+11 000,00 +11 000,00
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всього
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бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 
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класифікації 

видатків та 
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місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+569 010,00 +569 010,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової

допомоги членам Вінницької міської територіальної громади,

яким виповнилося 100 років і більше

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
-11 000,00 -11 000,00 

0600000 Департамент освіти +41 485 761,00 +40 644 224,00 +841 537,00 +841 537,00

0610000 Департамент освіти +41 485 761,00 +40 644 224,00 +841 537,00 +841 537,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+14 418 302,00 +14 268 322,00 +149 980,00 +149 980,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +14 418 302,00 +14 268 322,00 +149 980,00 +149 980,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
+14 453 485,00 +14 453 485,00

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+14 453 485,00 +14 453 485,00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+14 067 770,00 +14 067 770,00

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

+385 715,00 +385 715,00

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
+9 952 178,00 +9 940 178,00 +12 000,00 +12 000,00

0611051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+9 822 113,00 +9 822 113,00

0611052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

+109 540,00 +109 540,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 
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місцевих бюджетів

Код Типової 
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класифікації 
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0611154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за

рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім

залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених

відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у

попередньому бюджетному періоді)

+20 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+20 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00

в тому числі:

 = на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 

інклюзивно - ресурсних центрів
+20 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку

коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що

мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному

періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної

середньої освіти)

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-671 057,00 +671 057,00 +671 057,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-36 765,00 -686 175,00 +649 410,00 +649 410,00

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

+36 765,00 +15 118,00 +21 647,00 +21 647,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+607 475,00 +598 975,00 +8 500,00 +8 500,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +1 958 621,00 +1 958 621,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+23 490,00 +23 490,00

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +23 490,00 +23 490,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +1 935 131,00 +1 935 131,00

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2021 роки
Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+1 935 131,00 +1 935 131,00

з них:
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відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = виконання інших заходів Програми +1 935 131,00 +1 935 131,00

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+24 216,00 +24 216,00

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за

рахунок коштів місцевого бюджету
+24 216,00 +24 216,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки

Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+84 599,00 +84 599,00

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

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

26.12.2012р. №1089, зі змінами
-24 115,00 -24 115,00 

0613240 3240 Інші заклади та заходи

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2015-2021 роки"

Рішення міської ради від

26.12.2014р. №1944, зі змінами
+11 000,00 +11 000,00

0613242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+11 000,00 +11 000,00

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів освіти
+11 000,00 +11 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +21 655 750,00 +20 287 328,00 +1 368 422,00 -158 578,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +21 655 750,00 +20 287 328,00 +1 368 422,00 -158 578,00 

0711140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки
Рішення міської ради від

26.12.2012р. №1089, зі змінами
+438 369,00 +438 369,00

0711142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +438 369,00 +438 369,00

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-

2021 роки
+438 369,00 +438 369,00

з них:

 = виконання інших заходів Програми +438 369,00 +438 369,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +10 734 214,00 +14 993 242,00 -4 259 028,00 -5 108 578,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+10 734 214,00 +14 993 242,00 -4 259 028,00 -5 108 578,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які

проводять попередню діагностику гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу та

наборами для відбору біологічного матеріалу методом

полімеразної ланцюгової реакції)

+849 550,00 +849 550,00
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відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00

 - за рахунок доходів бюджету -855 717,00 +4 252 861,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +15 461 531,00 +14 993 242,00 +468 289,00 -252 861,00 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету (на забезпечення 

закладів охорони здоров’я, які проводять попередню 

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-

тестами для визначення антигена коронавірусу та 

наборами для відбору біологічного матеріалу методом 

полімеразної ланцюгової реакції)

+721 150,00 +721 150,00

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  

+129 500,00 +129 500,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 000 000,00 +4 252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+4 252 861,00 +4 252 861,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+4 000 000,00 +4 000 000,00

з них:
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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  

+1 245 596,00 +1 245 596,00

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) 

+252 861,00 +252 861,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного 

підприємства "Вінницька міська клінічна лікарня 

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

Вінниця

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проєкту  "Добудова 

головного корпусу клінічної лікарні швидкої 

медичної допомоги по вул. Київській, 68, у  

м. Вінниці - будівництво"

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+10 740 381,00 +10 740 381,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+10 740 381,00 +10 740 381,00

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
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Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

   - 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  

+3 918 144,00 +3 918 144,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-4 727 317,00 -4 727 317,00 -4 855 717,00 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету (на забезпечення 

закладів охорони здоров’я, які проводять попередню 

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-

тестами для визначення антигена коронавірусу та 

наборами для відбору біологічного матеріалу методом 

полімеразної ланцюгової реакції)

+128 400,00 +128 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+208 500,00 +208 500,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+208 500,00 +208 500,00

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

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які

проводять попередню діагностику гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу та

наборами для відбору біологічного матеріалу методом

полімеразної ланцюгової реакції)

+208 500,00 +208 500,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +4 705 849,00 +4 705 849,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+4 705 849,00 +4 705 849,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 705 849,00 +4 705 849,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+4 705 849,00 +4 705 849,00

     в тому числі:

 - надання фінансової підтримки для 

погашення заборгованості із виплати 

заробітної  плати зі сплатою ЄСВ 

працівникам КНП «Вінницька міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» 

+4 705 849,00 +4 705 849,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +468 950,00 +468 950,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+468 950,00 +468 950,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+468 950,00 +468 950,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які

проводять попередню діагностику гострої респіраторної

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-

2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу та

наборами для відбору біологічного матеріалу методом

полімеразної ланцюгової реакції)

+468 950,00 +468 950,00

 - за рахунок доходів бюджету
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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 первинну 

медичну допомогу

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) центрів первинної медико-

санітарної допомоги 

-51 562,00 -51 562,00 -51 562,00 

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для  центрів первинної медико-

санітарної допомоги

+51 562,00 +51 562,00 +51 562,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+149 868,00 +149 868,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +149 868,00 +149 868,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської 

територіальної громади медичних послуг з вторинної 

спеціалізованої медичної допомоги
+149 868,00 +149 868,00

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні (легеневими сурфактантами (при гострій 

легеневій недостатності у новонароджених)

+149 868,00 +149 868,00

0717320 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, зі змінами
+4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2021 роки"
Рішення міської ради від

23.12.2016р. №533, зі змінами
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 
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місцевих бюджетів
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програмної 

класифікації 
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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

1000000 Департамент культури +1 387 978,00 +1 360 337,00 +27 641,00 +27 641,00

1010000 Департамент культури +1 387 978,00 +1 360 337,00 +27 641,00 +27 641,00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-

2021 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+506 162,00 +506 162,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-

2021 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+350 049,00 +308 049,00 +42 000,00 +42 000,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-

2021 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+23 879,00 +23 879,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-

2021 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+384 959,00 +384 959,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +122 929,00 +137 288,00 -14 359,00 -14 359,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва на 2016-

2021 роки  

Рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами
+122 929,00 +137 288,00 -14 359,00 -14 359,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +11 905,00 +11 905,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +79 822,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 

 - фінансова підтримка КП "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
-1 205 236,00 -1 205 236,00 

 - фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
+1 236 438,00 +1 236 438,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +500 000,00 +500 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +500 000,00 +500 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту у

Вінницькій міській територіальній громаді на

2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2464
+805 000,00 +805 000,00

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+605 000,00 +605 000,00

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+200 000,00 +200 000,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту у

Вінницькій міській територіальній громаді на

2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2464
-305 000,00 -305 000,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

-143 000,00 -143 000,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -143 000,00 -143 000,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-162 000,00 -162 000,00 

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

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

-162 000,00 -162 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

1510000 Департамент капітального будівництва +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

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, зі змінами
+600 000,00 +600 000,00 +600 000,00

3700000 Департамент фінансів -33 330 964,00 -4 000 000,00 -29 330 964,00 -29 330 964,00 

3710000 Департамент фінансів -33 330 964,00 -4 000 000,00 -29 330 964,00 -29 330 964,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
-4 000 000,00 -4 000 000,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) 

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

3718880 8800
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 

3718881 8881 0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
-29 429 964,00 -29 429 964,00 -29 429 964,00 

в тому числі:

- КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" для реалізації проекту

"Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону по

вул. Київській - Талаліхіна від котельні по вул. П.Комуни, 18

м. Вінниці"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства м.Вінниці на 2019-

2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-648 495,00 -648 495,00 -648 495,00 

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-28 781 469,00 -28 781 469,00 -28 781 469,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проектно-кошторисної документації

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі по об'єктах:

 "Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури території навпроти будинку № 71 

по вул. Магістрацькій  (капітальний ремонт) в місті 

Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00
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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

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури   західної частини території 

«Центральний парк ім. М. Леонтовича» по вул. 

Хлібна,1  (капітальний ремонт) в місті Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2021 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №51, зі змінами
+2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

ВСЬОГО +115 550 225,20 +105 734 673,00 +9 815 552,20 +20 687 301,00

Міський голова С.Моргунов

60



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 -244 300,00 -244 300,00 -1 437 780,00 +1 791 814,00 +244 300,00 +244 300,00 +244 300,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -244 300,00 -244 300,00 -1 437 780,00 +1 791 814,00 +244 300,00 +244 300,00 +244 300,00

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

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

-147 536,00 +179 994,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -147 536,00 +179 994,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-244 300,00 -244 300,00 -1 290 244,00 +1 611 820,00 +244 300,00 +244 300,00 +244 300,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -244 300,00 -244 300,00 -1 290 244,00 +1 611 820,00 +244 300,00 +244 300,00 +244 300,00

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

 в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

м.Вінниці на 2017-2021 роки

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
+20 000,00 +20 000,00 +20 000,00

1000 1000 Освіта +41 601 870,00 +41 601 870,00 +30 093 614,00 +841 537,00 +841 537,00 +841 537,00 +42 443 407,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2021р.

+9 260 596,00 +9 260 596,00 +671 057,00 +671 057,00 +671 057,00 +9 931 653,00

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток  8

до рішення міської ради

від  26.11.2021  № 653

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок

бюджетного періоду

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+31 907 396,00 +31 907 396,00 +30 093 614,00 +31 907 396,00

 - за рахунок доходів бюджету +425 353,00 +425 353,00 +158 480,00 +158 480,00 +158 480,00 +583 833,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00 +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00 +14 418 302,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00 +14 268 322,00

 - за рахунок доходів бюджету +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00 +149 980,00

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+14 453 485,00 +14 453 485,00 +14 453 485,00 +14 453 485,00

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00 +14 067 770,00

1022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+385 715,00 +385 715,00 +385 715,00 +385 715,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+385 715,00 +385 715,00 +385 715,00 +385 715,00

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)

+9 931 653,00 +9 931 653,00 +9 931 653,00

1051 1051 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+9 822 113,00 +9 822 113,00 +9 822 113,00

1052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+109 540,00 +109 540,00 +109 540,00
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

1060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

-671 057,00 -671 057,00 +671 057,00 +671 057,00 +671 057,00

1061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-686 175,00 -686 175,00 +649 410,00 +649 410,00 +649 410,00 -36 765,00 

1062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+15 118,00 +15 118,00 +21 647,00 +21 647,00 +21 647,00 +36 765,00

1070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+598 975,00 +598 975,00 +733 340,00 +8 500,00 +8 500,00 +8 500,00 +607 475,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+733 340,00 +733 340,00 +733 340,00 +733 340,00

 - за рахунок доходів бюджету -134 365,00 -134 365,00 +8 500,00 +8 500,00 +8 500,00 -125 865,00 

1080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+506 162,00 +506 162,00 +506 162,00 +506 162,00

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +2 396 990,00 +2 396 990,00 +23 490,00 +2 396 990,00

1141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 490,00 +23 490,00 +23 490,00 +23 490,00

1142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +2 373 500,00 +2 373 500,00 +2 373 500,00

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти на 2013-2021

роки
+2 373 500,00 +2 373 500,00 +2 373 500,00

з них:

 = виконання інших заходів Програми +2 373 500,00 +2 373 500,00 +2 373 500,00

 з них:
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класифікації 
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кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+1 813 782,00 +1 813 782,00 +1 813 782,00

 - за рахунок доходів бюджету +559 718,00 +559 718,00 +559 718,00

1150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +32 741,00 +32 741,00 +24 216,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +44 741,00

1151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

коштів місцевого бюджету
+24 216,00 +24 216,00 +24 216,00 +24 216,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+24 216,00 +24 216,00 +24 216,00 +24 216,00

1154 1154 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів,

що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку

коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного

періоду

+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

в тому числі:

 = на закупівлю обладнання для оснащення кабінетів 

інклюзивно - ресурсних центрів
+8 525,00 +8 525,00 +12 000,00 +12 000,00 +12 000,00 +20 525,00

1160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
+84 599,00 +84 599,00 +84 599,00 +84 599,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+84 599,00 +84 599,00 +84 599,00 +84 599,00

2000 2000 Охорона здоров’я +19 848 959,00 +19 848 959,00 -3 581 578,00 -5 108 578,00 +1 527 000,00 -5 108 578,00 +16 267 381,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+1 527 000,00 +1 527 000,00 +1 527 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

 - за рахунок доходів бюджету +9 108 578,00 +9 108 578,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 +4 000 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +14 993 242,00 +14 993 242,00 -4 259 028,00 -5 108 578,00 +849 550,00 -5 108 578,00 +10 734 214,00

з них:
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для

визначення антигена коронавірусу та наборами для відбору

біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+849 550,00 +849 550,00 +849 550,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 252 861,00 +4 252 861,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 -5 108 578,00 -855 717,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +14 993 242,00 +14 993 242,00 +468 289,00 -252 861,00 +721 150,00 -252 861,00 +15 461 531,00

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+721 150,00 +721 150,00 +721 150,00

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  

+129 500,00 +129 500,00 +129 500,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 252 861,00 +4 252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 +4 000 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 252 861,00 +4 252 861,00 +4 252 861,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n 

CoV

+4 000 000,00 +4 000 000,00 +4 000 000,00
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

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  

+1 245 596,00 +1 245 596,00 +1 245 596,00

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

+252 861,00 +252 861,00 +252 861,00

  - придбання обладнання (устаткування, меблів та 

інвентарю) для комунального некомерційного підприємства 

"Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної 

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

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

в тому числі:

 = на реалізацію проєкту  "Добудова головного 

корпусу клінічної лікарні швидкої медичної 

допомоги по вул. Київській, 68, у  м. Вінниці - 

будівництво"

-252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 -252 861,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2021р.
+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів охорони 

здоров'я для надання медичної допомоги особам, 

які відповідають визначенню випадку 2019-n 

CoV

+10 740 381,00 +10 740 381,00 +10 740 381,00

з них:
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

   - 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  

+3 918 144,00 +3 918 144,00 +3 918 144,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-4 727 317,00 -4 855 717,00 +128 400,00 -4 855 717,00 -4 727 317,00 

з них:

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету (на забезпечення закладів охорони здоров’я, які 

проводять попередню діагностику гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу та наборами для відбору біологічного 

матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+128 400,00 +128 400,00 +128 400,00

 - за рахунок доходів бюджету -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

     в тому числі:

 = придбання медичного обладнання для КНП 

"Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

-4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 -4 855 717,00 

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+208 500,00 +208 500,00 +208 500,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для

визначення антигена коронавірусу та наборами для відбору

біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+208 500,00 +208 500,00 +208 500,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

з них:
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 - за рахунок доходів бюджету +4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

     в тому числі:

 - надання фінансової підтримки для 

погашення заборгованості із виплати 

заробітної  плати зі сплатою ЄСВ 

працівникам КНП «Вінницька міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» 

+4 705 849,00 +4 705 849,00 +4 705 849,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (на

забезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять попередню

діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19,

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для

визначення антигена коронавірусу та наборами для відбору

біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції)

+468 950,00 +468 950,00 +468 950,00

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

     в тому числі:

     = проведення капітальних ремонтів, 

реконструкцій будівель (в тому числі 

приміщень) центрів первинної медико-

санітарної допомоги 

-51 562,00 -51 562,00 -51 562,00 -51 562,00 

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки тощо) 

для  центрів первинної медико-санітарної 

допомоги

+51 562,00 +51 562,00 +51 562,00 +51 562,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +149 868,00 +149 868,00 +149 868,00
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг з вторинної спеціалізованої 

медичної допомоги

+149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

в тому числі:

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 

(легеневими сурфактантами (при гострій легеневій 

недостатності у новонароджених)

+149 868,00 +149 868,00 +149 868,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 236 563,00 +1 236 563,00 +185 172,00 +252 316,00 +57 359,00 +57 359,00 +57 359,00 +1 293 922,00

з них:

- за рахунок субвенцій з обласного бюджету +295 404,00 +295 404,00 +295 404,00

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+385 659,00 +385 659,00 +185 172,00 +109 437,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +403 623,00

- за рахунок доходів бюджету +555 500,00 +555 500,00 +142 879,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +594 895,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+295 404,00 +295 404,00 +295 404,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+876 205,00 +876 205,00 +876 205,00

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -959 381,00 -959 381,00 -959 381,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -1 178 818,00 -1 178 818,00 -1 178 818,00 

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+2 719 000,00 +2 719 000,00 +2 719 000,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +2 719 000,00 +2 719 000,00 +2 719 000,00

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+295 404,00 +295 404,00 +295 404,00

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-580 801,00 -580 801,00 -580 801,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл -4 439 114,00 -4 439 114,00 -4 439 114,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -5 292 187,00 -5 292 187,00 -5 292 187,00 

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+9 150 500,00 +9 150 500,00 +9 150 500,00
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Код Типової 

програмної 

класифікації 
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місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

з них:

- за рахунок доходів бюджету +9 150 500,00 +9 150 500,00 +9 150 500,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+49 022,00

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

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

віком, хворобою, інвалідністю

+49 022,00

в тому числі:

- за рахунок доходів бюджету +49 022,00

3110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту +59 036,00 +59 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +77 000,00

3111 3111 1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка

функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних

сімей

+20 036,00 +20 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +38 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+20 036,00 +20 036,00 +17 964,00 +17 964,00 +17 964,00 +38 000,00

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

захисту
+39 000,00 +39 000,00 +39 000,00

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +13 052,00 +175 328,00

3121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб +175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +13 052,00 +175 328,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+175 328,00 +175 328,00 +143 922,00 +175 328,00

- за рахунок доходів бюджету +13 052,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+190 295,00 +190 295,00 +41 250,00 +109 437,00 +190 295,00
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класифікації 

видатків та 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

3140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-24 115,00 -24 115,00 -24 115,00 

3180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг

-6 430,00 -6 430,00 -6 430,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-36 790,00 -36 790,00 -36 790,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

+29 300,00 +29 300,00 +29 300,00

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім'ям загиблих Героїв

України

+1 060,00 +1 060,00 +1 060,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +547 045,00 +547 045,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00 +586 440,00

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
-39 395,00 -39 395,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк"

-39 395,00 -39 395,00 +80 805,00 +39 395,00 +39 395,00 +39 395,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +586 440,00 +586 440,00 +586 440,00

в тому числі:

 - надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці +6 430,00 +6 430,00 +6 430,00

- надання щомісячної матеріальної грошової допомоги членам

сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в

проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної

Сотні

+11 000,00 +11 000,00 +11 000,00
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної

громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним

підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,

які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або

безкоштовно)

+569 010,00 +569 010,00 +569 010,00

- надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги

членам Вінницької міської територіальної громади, яким

виповнилося 100 років і більше

-11 000,00 -11 000,00 -11 000,00 

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів освіти
+11 000,00 +11 000,00 +11 000,00

4000 4000 Культура i мистецтво +854 175,00 +854 175,00 +728 792,00 +27 641,00 +27 641,00 +27 641,00 +881 816,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+759 994,00 +759 994,00 +728 792,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +801 994,00

 - за рахунок доходів бюджету +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +308 049,00 +308 049,00 +308 049,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +350 049,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+308 049,00 +308 049,00 +308 049,00 +42 000,00 +42 000,00 +42 000,00 +350 049,00

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 879,00 +23 879,00 +23 879,00 +23 879,00

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

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+384 959,00 +384 959,00 +384 959,00 +384 959,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+384 959,00 +384 959,00 +384 959,00 +384 959,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +137 288,00 +137 288,00 +11 905,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +122 929,00

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+137 288,00 +137 288,00 +11 905,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +122 929,00

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00

з них:
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 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+11 905,00 +11 905,00 +11 905,00 +11 905,00

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +94 181,00 +94 181,00 -14 359,00 -14 359,00 -14 359,00 +79 822,00

 - фінансова підтримка КП "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
-1 205 236,00 -1 205 236,00 -1 205 236,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
-1 205 236,00 -1 205 236,00 -1 205 236,00 

 - фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та дозвілля 

територіальної громади"
+1 236 438,00 +1 236 438,00 +1 236 438,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+1 236 438,00 +1 236 438,00 +1 236 438,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

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

 - за рахунок доходів бюджету

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +805 000,00 +805 000,00 +805 000,00

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
+605 000,00 +605 000,00 +605 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +305 000,00 +305 000,00 +305 000,00

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту -305 000,00 -305 000,00 -305 000,00 

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-143 000,00 -143 000,00 -143 000,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -143 000,00 -143 000,00 -143 000,00 
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5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
-162 000,00 -162 000,00 -162 000,00 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-162 000,00 -162 000,00 -162 000,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +22 831 708,00 +22 831 708,00 -5 831 708,00 -5 831 708,00 -5 831 708,00 +17 000 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -168 292,00 -168 292,00 -5 831 708,00 -5 831 708,00 -5 831 708,00 -6 000 000,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +23 172 292,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

з них:

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+172 292,00 +172 292,00 +172 292,00 +172 292,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2021р.

+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -168 292,00 -168 292,00 -6 004 000,00 -6 004 000,00 -6 004 000,00 -6 172 292,00 

в тому числі:

 - за рахунок доходів бюджету -168 292,00 -168 292,00 -6 004 000,00 -6 004 000,00 -6 004 000,00 -6 172 292,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +26 970 457,00 +26 970 457,00 +26 970 457,00 +26 970 457,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+23 950 000,00 +23 950 000,00 +23 950 000,00 +23 950 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -1 979 543,00 -1 979 543,00 -1 979 543,00 -1 979 543,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +14 485 457,00 +14 485 457,00 +14 485 457,00 +14 485 457,00

в тому числі:
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- на реалізацію проекту «Центр пляжного волейболу Вінниці» -

переможця конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських

ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади»

(нове будівництво майданчика для пляжного волейболу на

території зони відпочинку «Хімік» по вул. Рєпіна, б/н в м. Вінниці

(в т.ч. проектні роботи))                

-82 074,00 -82 074,00 -82 074,00 -82 074,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2021р.
+16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00 +16 500 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 014 543,00 -2 014 543,00 -2 014 543,00 -2 014 543,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00 +4 850 000,00

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 635 000,00 +2 635 000,00 +2 635 000,00 +2 635 000,00

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2021р.
+2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

7363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                     
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

- реконструкція будівлі для розміщення “Вінницького інноваційно-

технологічного парку” за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя, 21А

(Літера Б)” (коригування)

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного

розвитку окремих територій

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+23 000 000,00 +23 000 000,00 -12 398 748,80 -12 398 748,80 +10 601 251,20

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове

забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і

утриманння автомобільних доріг загального користування

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у

населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 
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 - за рахунок доходів бюджету +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

7426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+23 000 000,00 +23 000 000,00 +23 000 000,00

7460 7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

7463 7463 0456

 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих

бюджетів

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Д.Нечая (від вул.

Московської до вул. Брацлавська) в м. Вінниці за рахунок

субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення

будівництва, реконструкції, ремонту і утриманння автомобільних

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг

комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету, згідно з розпорядженням голови

обласної державної адміністрації від 13.07.2021р. №548

-12 398 748,80 -12 398 748,80 -12 398 748,80 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00 +33 051 957,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00 +24 451 957,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00 +8 500 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -4 000 000,00 -4 000 000,00 -4 000 000,00 

в тому числі:
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оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

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

8700 8700 Резервний фонд -20 000 000,00 -20 000 000,00 

8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -20 000 000,00 -20 000 000,00 

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проектно-кошторисної документації
+99 000,00 +99 000,00 +99 000,00 +99 000,00

в тому числі по об'єктах:

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури території навпроти будинку № 71 по вул. 

Магістрацькій  (капітальний ремонт) в місті Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

"Відновлення елементів благоустрою спортивної 

інфраструктури   західної частини території 

«Центральний парк ім. М. Леонтовича» по вул. Хлібна,1  

(капітальний ремонт) в місті Вінниця"

+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+190 400,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00 +9 600,00 +200 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2021р.
+190 400,00 +190 400,00 +9 600,00 +9 600,00 +9 600,00 +200 000,00

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

+29 400,00 +29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +29 400,00 +29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 -29 400,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2019-2021

роки"
+161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

77



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+161 000,00 +161 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +39 000,00 +200 000,00

ВСЬОГО +85 819 375,00 +105 819 375,00 -1 252 608,00 +32 866 536,00 +39 489 816,20 +50 361 565,00 +1 527 000,00 +37 962 816,20 +125 309 191,20

Міський голова С.Моргунов
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до рішення міської ради  

від  26.11.2021  № 653

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

0213110
Виконавчий комітет міської 

ради

Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального

захисту
+20 036,00 +17 964,00 +38 000,00 

0213111

Утримання закладів, що надають соціальні послуги

дітям, які опинились у складних життєвих

обставинах, підтримка функціонування дитячих

будинків сімейного типу та прийомних сімей

+20 036,00 +17 964,00 +38 000,00 

з них:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +20 036,00 +20 036,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+17 964,00 +17 964,00 

0213130
Виконавчий комітет міської 

ради
Реалізація державної політики у молодіжній сфері +190 295,00 +190 295,00 

0213132
Утримання клубів для підлітків за місцем

проживання
+190 295,00 +190 295,00 

з них:

2111 Заробітна плата +41 250,00 +41 250,00 

2120 Нарахування на оплату праці +26 333,00 +26 333,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +13 275,00 +13 275,00 

2271 Оплата теплопостачання +93 685,00 +93 685,00 

2273 Оплата електроенергії +13 676,00 +13 676,00 

2275 Оплата інших енергоносіїв +2 076,00 +2 076,00 

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+190 400,00 +9 600,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+190 400,00 +190 400,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+9 600,00 +9 600,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони

та мобілізаційної підготовки на території Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

+29 400,00 -29 400,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+29 400,00 +29 400,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-29 400,00 -29 400,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +29 400,00 -29 400,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+29 400,00 +29 400,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-29 400,00 -29 400,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2019-2021 роки"
+161 000,00 +39 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+161 000,00 +161 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+39 000,00 +39 000,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+161 000,00 +39 000,00 +200 000,00 

 Додаток 9

Зміни до переліку 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

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+161 000,00 +161 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+39 000,00 +39 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне 

управління Національної поліції у 

Вінницькій області

+161 000,00 +39 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+161 000,00 +161 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+39 000,00 +39 000,00 

1417310
Департамент комунального 

господарства та благоустрою

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
+16 500 000,00 +16 500 000,00 

з них:

3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів +16 500 000,00 +16 500 000,00 

в тому числі:

3142
Реконструкція вул.Батозька (від просп.Коцюбинського до

вул.Академіка Янгеля) в м.Вінниці
+16 500 000,00 +16 500 000,00 

1916010

Департамент 

енергетики,транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
+23 000 000,00 +23 000 000,00 

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва, 

транспортування, постачання теплової енергії
+23 000 000,00 +23 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+23 000 000,00 +23 000 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+23 000 000,00 +23 000 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+23 000 000,00 +23 000 000,00 

0813120
Департамент соціальної 

політики

Здійснення соціальної роботи з вразливими

категоріями населення
+175 328,00 +175 328,00 

0813121
Утримання та забезпечення діяльності центрів

соціальних служб 
+175 328,00 +175 328,00 

з них:

2111 Заробітна плата +143 922,00 +143 922,00 

2120 Нарахування на оплату праці +31 406,00 +31 406,00 

0611010 Департамент освіти Надання дошкільної освіти +14 268 322,00 +14 268 322,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +14 268 322,00 +14 268 322,00 

0611020 Департамент освіти
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
+14 453 485,00 +14 453 485,00 

0611021
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти
+14 453 485,00 +14 453 485,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +14 067 770,00 +14 067 770,00 

0611022

Надання загальної середньої освіти спеціальними

закладами загальної середньої освіти для дітей, які

потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку

+385 715,00 +385 715,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +385 715,00 +385 715,00 

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)

+9 931 653,00 +9 931 653,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +2 490 517,00 +2 490 517,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +7 441 136,00 +7 441 136,00 

0611051
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+9 822 113,00 +9 822 113,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+9 822 113,00 +9 822 113,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +2 469 044,00 +2 469 044,00 
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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 +7 353 069,00 +7 353 069,00 

з них:

0611052

Надання загальної середньої освіти спеціальними

закладами загальної середньої освіти для дітей, які

потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку

+109 540,00 +109 540,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+109 540,00 +109 540,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +21 473,00 +21 473,00 

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали +88 067,00 +88 067,00 

0611060 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім

залишку коштів, що мають цільове призначення,

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також

коштів, необхідних для забезпечення безпечного

навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти)

-671 057,00 +671 057,00 

0611061
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти
-686 175,00 +649 410,00 -36 765,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -686 175,00 -686 175,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+1 063 847,00 +1 063 847,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів -414 437,00 -414 437,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
-686 175,00 +649 410,00 -36 765,00 

2240 Оплата послуг (крім комунальних) -686 175,00 -686 175,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+1 063 847,00 +1 063 847,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів -414 437,00 -414 437,00 

0611062

Надання загальної середньої освіти спеціальними

закладами загальної середньої освіти для дітей, які

потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку

+15 118,00 +21 647,00 +36 765,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +15 118,00 +15 118,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+21 647,00 +21 647,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+15 118,00 +21 647,00 +36 765,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +15 118,00 +15 118,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+21 647,00 +21 647,00 

0611070 Департамент освіти
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+733 340,00 +733 340,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +733 340,00 +733 340,00 

0611140 Департамент освіти Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +1 837 272,00 +1 837 272,00 

0611141 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +23 490,00 +23 490,00 

2271 Оплата теплопостачання +23 490,00 +23 490,00 

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +23 490,00 +23 490,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +23 490,00 +23 490,00 
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

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

0611142 Інші програми та заходи у сфері освіти +1 813 782,00 +1 813 782,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 813 782,00 +1 813 782,00 

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти

на 2013-2021 роки
+1 813 782,00 +1 813 782,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми +1 813 782,00 +1 813 782,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +1 813 782,00 +1 813 782,00 

0611150 Департамент освіти Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +24 216,00 +24 216,00 

0611151
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

за рахунок коштів місцевого бюджету
+24 216,00 +24 216,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +24 216,00 +24 216,00 

0611160 Департамент освіти
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
+84 599,00 +84 599,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +84 599,00 +84 599,00 

0712010 Департамент охорони здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
+10 740 381,00 +10 740 381,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+10 740 381,00 +10 740 381,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +10 740 381,00 +10 740 381,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+10 740 381,00 +10 740 381,00 

     в тому числі:

 = забезпечення готовності закладів 

охорони здоров'я для надання медичної 

допомоги особам, які відповідають 

визначенню випадку 2019-n CoV

+10 740 381,00 +10 740 381,00 

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  

+3 918 144,00 +3 918 144,00 

0717320 Департамент охорони здоров’я
Будівництво об'єктів соціально-культурного

призначення
+4 850 000,00 +4 850 000,00 

0717322 Будівництво медичних установ та закладів +4 850 000,00 +4 850 000,00 

з них:

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)
+4 850 000,00 +4 850 000,00 

в тому числі:

3210

Реконструкція приміщень харчоблоку КНП 

"Вінницька міська клінічна лікарня №1" по 

вул.Хмельницьке шосе,96 в м.Вінниці

+4 850 000,00 +4 850 000,00 

1011080 Департамент культури Надання спеціальної освіти мистецькими школами +506 162,00 +506 162,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +453 689,00 +453 689,00 

2274 Оплата природного газу +52 473,00 +52 473,00 

1014030 Департамент культури Забезпечення діяльності бібліотек +308 049,00 +42 000,00 +350 049,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +302 210,00 +302 210,00 
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КЕК Головний розпорядник коштів На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

2273 Оплата електроенергії +5 839,00 +5 839,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+42 000,00 +42 000,00 

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +42 000,00 +42 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+42 000,00 +42 000,00 

1014040 Департамент культури Забезпечення діяльності музеїв i виставок +23 879,00 +23 879,00 

з них:

2273 Оплата електроенергії +6 699,00 +6 699,00 

2274 Оплата природного газу +17 180,00 +17 180,00 

1014060 Департамент культури
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+384 959,00 +384 959,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +296 673,00 +296 673,00 

2273 Оплата електроенергії +39 025,00 +39 025,00 

2274 Оплата природного газу +49 261,00 +49 261,00 

1014080 Департамент культури Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +43 107,00 +43 107,00 

1014081
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі

культури і мистецтва 
+43 107,00 +43 107,00 

з них:

2271 Оплата теплопостачання +8 592,00 +8 592,00 

2273 Оплата електроенергії +3 313,00 +3 313,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+31 202,00 +31 202,00 

в тому числі:

 - централізована бухгалтерія +11 905,00 +11 905,00 

2271 Оплата теплопостачання +8 592,00 +8 592,00 

2273 Оплата електроенергії +3 313,00 +3 313,00 

 - фінансова підтримка КП "Дирекція парків та 

дозвілля територіальної громади"
-1 205 236,00 -1 205 236,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
-1 205 236,00 -1 205 236,00 

 - фінансова підтримка КП ВМР "Дирекція парків та 

дозвілля територіальної громади"
+1 236 438,00 +1 236 438,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 236 438,00 +1 236 438,00 

1115010
Комітет по фізичній культурі і 

спорту
Проведення спортивної роботи в регіоні +500 000,00 +500 000,00 

1115011
Проведення навчально-тренувальних зборів і

змагань з олімпійських видів спорту
+300 000,00 +300 000,00 

з них:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +300 000,00 +300 000,00 

1115012
Проведення навчально-тренувальних зборів і

змагань з неолімпійських видів спорту
+200 000,00 +200 000,00 

з них:

2240 Оплата послуг (крім комунальних) +200 000,00 +200 000,00 

2617330
Департамент маркетингу міста 

та туризму
Будівництво інших об'єктів комунальної власності +2 600 000,00 +2 600 000,00 

з них:

3142 Реконструкція та реставрація інших об’єктів +2 600 000,00 +2 600 000,00 

в тому числі:

3142
Реконструкція нежитлової будівлі за адресою: м.Вінниця,

вул.Соборна,89 (літ.А)
+2 600 000,00 +2 600 000,00 

ВСЬОГО +76 744 426,00 +24 690 621,00 +101 435 047,00

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    
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