
E:\РІШЕННЯ\2022 Рішення\1. мвк 27-01-2022 №175 Про перерозподіл\Рішення.docx  

 

 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  27.01.2022  № 175 

          м. Вінниця 

 

Про перерозподіл видатків  

бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 

 
 

Розглянувши звернення департаментів міського господарства, економіки і 

інвестицій, відповідно до  підпункту 13.4 пункту 13 рішення міської ради від 

24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік», п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Перерозподілити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком 1 до рішення. 
 

2.   Включити дане питання  до проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706», яке буде винесено на розгляд 

чергової сесії міської ради.    
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 

 
Міський голова                                                             С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - начальник 

бюджетного відділу 

 

 

 



від 27.01.2022 №175

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 інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1300000 Департамент міського господарства -3 354 712,00 -3 354 712,00 0,00

1310000 Департамент міського господарства -3 354 712,00 -3 354 712,00 0,00

1317310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-3 354 712,00 -3 354 712,00 0,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

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

2020-2022 -1 887 086,00 -1 887 086,00 -1 802 608,00 -100,0

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

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

2020-2022 -1 467 626,00 -1 467 626,00 -1 400 253,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе,

213 до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч.

проектні роботи

2018-2022 +3 202 861,00 -12,0

Всього -3 354 712,00 -3 354 712,00 0,00

В.о. керуючого справами виконкому

 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році

 Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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