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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
    

 

Від 27.06.2018 №1229   

         м. Вінниця                                                                         31 сесія 7 скликання  

   

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.12.2017 №969 

 

 

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

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

враховуючи розпорядження голови Вінницької ОДА від 15.06.2018р. №514, 

рішення виконавчого комітету міської ради 14.06.2018р. №1357, від 

розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів  міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

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

містобудування, соціальної політики, комунального майна, земельних 

ресурсів, освіти, охорони здоров’я, культури, капітального будівництва, 

фінансів, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, 

міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 22.12.2017 №969 «Про міський бюджет 

на 2018 рік» наступні зміни: 
 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

52361,78652тис.грн. 

 

1.2 . Збільшити доходи спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

42332,03186тис.грн. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

54976,264тис.грн.  
      

1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік на 

49491,96538 тис.грн.  

 

1.5 . Перерозподілити доходи загального фонду міського бюджету на 2018 рік. 
 

1.6 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік. 
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1.7 . Враховуючи пункти 1.1-1.6 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3,  

5-8 рішення відповідно до додатків 1-7  даного рішення. 
 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

757589,4047тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 757589,4047тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 813935,42135 тис.грн., в тому 

числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 53875,19018 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що 

утворився по загальному фонду міського  бюджету станом на 01.01.2018р., в 

сумі 53875,19018 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 

760060,23117тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження 

коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 

757589,4047тис.грн. та направлення залишку коштів, що утворився по 

спеціальному фонду міського  бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі  

2470,82647 тис.грн.  згідно з додатком 2 цього рішення». 
 

1.9 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р., в сумі 

8604,367тис.грн. на додаткові видатки міського бюджету згідно з додатком 8 

до даного рішення, в тому числі: 

- в сумі 1009,367 тис.грн. - на додаткові видатки загального фонду 

міського бюджету, з них 28,3 тис.грн. - за рахунок залишку медичної субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- в сумі 7595,0 тис.грн. - на додаткові видатки спеціального фонду 

міського бюджету, а саме на капітальні видатки за рахунок коштів, що 

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

з них 4470,0 тис.грн. - за рахунок залишку освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам. 

 

1.10 . Направити залишок коштів, що утворився по спеціальному фонду 

міського  бюджету станом на 01.01.2018 р. за рахунок надходжень до 

цільового фонду міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту, в сумі 1170,044тис.грн. 

на додаткові видатки спеціального фонду міського бюджету згідно з додатком 

2 до даного рішення. 
 

1.11 . Пункт 7 рішення викласти в новій редакції: 

 «7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію 

галузевих програм, затверджених міською радою, на загальну суму 

3053731,15851 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 
 

1.12 . Підпункт 19.2. пункту 19 рішення викласти в новій редакції: 

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

рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 191654,662 тис.грн., в тому 



3 

 

числі фонд оплати праці 127138,014 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 

28657,593 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 3744,765 тис.грн.». 

 

1.13 . Доповнити пункт 21 тексту рішення п’ятим абзацом наступного змісту: 

«- КП ВМР «Муніципальна поліція» в сумі 1027,234 тис. грн.;». 

П’ятий та шостий абзаци пункту 21 тексту рішення вважати відповідно 

шостим та сьомим абзацами. 

 

1.14 . Абзац третій пункту 23 рішення викласти в новій редакції: 

«- КУП «ЕкоВін» в сумі 13713,0 тис.грн.». 

 

1.15 . Абзац третій пункту 24 рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 2730,0тис.грн.». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  

  

 

 

Міський голова                                                                               С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора -  

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 



(тис. грн.)

Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження +334,000 +334,000

18000000 Місцеві податки +334,000 +334,000

в тому числі:

18050000 Єдиний податок +334,000 +334,000

з них:

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +334,000 +334,000

20000000 Неподаткові надходження +1 666,000 -334,000 +2 000,000 +2 000,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності -584,000 -584,000 

21080000 Інші надходження -584,000 -584,000 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -600,000 -600,000 

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
+16,000 +16,000

24000000 Інші  неподаткові  надходження +2 250,000 +250,000 +2 000,000 +2 000,000

24060000 Інші  надходження  +250,000 +250,000

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної

власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування

збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у

зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

+250,000 +250,000

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

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

30000000 Доходи від операцій з капіталом +14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +3 500,000 +3 500,000 +3 500,000

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності +3 500,000 +3 500,000 +3 500,000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів +10 600,000 +10 600,000 +10 600,000

33010000 Кошти від продажу землі +10 600,000 +10 600,000 +10 600,000

з них:

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які

знаходяться на території Автономної  Республіки Крим

+10 600,000 +10 600,000 +10 600,000

40000000 Офіційні трансферти +81 397,10638 +52 361,78652 +29 035,31986 +57,59406

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +45 000,000 +45 000,000

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету

+45 000,000 +45 000,000

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +36 397,10638 +7 361,78652 +29 035,31986 +57,59406

з них:

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для

отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8

пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14

частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+7 361,78652 +7 361,78652

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

+25 977,72580 +25 977,72580 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +3 057,594 +3 057,594 +57,59406

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на природоохоронні заходи, які 

фінансуються за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного 

середовища

+3 000,000 +3 000,000

з них:

 - будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по вул.Чумацькій 

(від перехрестя з I пров. А.Турчановича до вул.Чехова)                
+3 000,000 +3 000,000

 = субвенція з обласного бюджету на відзначення проектів-переможців 

15-го обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад 
+57,59406 +57,59406 +57,59406

Додаток 1              

до   рішення міської ради

від 27.06.2018 №1229

Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд



Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд

50000000 Цільові фонди -2 803,288 -2 803,288 

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
-2 803,288 -2 803,288 

в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально-економічний розвиток міста" +1 311,680 +1 311,680

 - цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-комунального 

господарства, енергетики та транспорту
-952,000 -952,000 

 - цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної документації та 

правовстановлюючих документів на об’єкти комунальної власності міста, 

проведення їх оцінки 

-3 162,968 -3 162,968 

Разом власних і закріплених доходів +13 296,712 +13 296,712 +16 100,000

Всього доходів +94 693,81838 +52 361,78652 +42 332,03186 +16 157,59406

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

Всього за типом кредитора +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

200000 Внутрішнє фінансування +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

208100 На початок періоду

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+8 766,95203 +8 766,95203

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-8 766,95203 -8 766,95203 

208200 На кінець періоду -9 774,411 -8 604,367 -1 170,044 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-4 470,000 -4 470,000 

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-28,300 -28,300 

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+8 766,95203 +8 766,95203

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
-1 170,044 -1 170,044 

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-8 766,95203 -8 766,95203 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-5 989,88952 +5 989,88952 +5 989,88952

,

Всього за типом боргового зобов'язання +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

600000 Фінансування за активними операціями +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +9 774,411 +2 614,47748 +7 159,93352 +5 989,88952

602100 На початок періоду

 з них:

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+8 766,95203 +8 766,95203

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-8 766,95203 -8 766,95203 

602200 На кінець періоду -9 774,411 -8 604,367 -1 170,044 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-4 470,000 -4 470,000 

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-28,300 -28,300 

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+8 766,95203 +8 766,95203

               Додаток 2

до  рішення міської ради

від 27.06.2018 №1229

Зміни до фінансування міського бюджету на 2018 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та утримання 

житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту
-1 170,044 -1 170,044 

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-8 766,95203 -8 766,95203 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-5 989,88952 +5 989,88952 +5 989,88952

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов



Додаток 3

до  рішення міської ради   

від 27.06.2018 №1229

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет міської ради +655,650 +655,650 +141,772 +9 313,914 +1 311,680 +8 002,234 +8 002,234 +9 969,564

0210000 Виконавчий комітет міської ради +655,650 +655,650 +141,772 +9 313,914 +1 311,680 +8 002,234 +8 002,234 +9 969,564

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+981,067 +981,067 +3 125,000 +3 125,000 +3 125,000 +4 106,067

 - за рахунок доходів міського бюджету -325,417 -325,417 +141,772 +4 877,234 +4 877,234 +4 877,234 +4 551,817

0210160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+141,772 +141,772 +141,772 +3 850,000 +3 850,000 +3 850,000 +3 991,772

0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -492,189 -492,189 -492,189 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м.Вінниці

-492,189 -492,189 -492,189 

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+307,811 +307,811 +307,811

  з них:

 - Громадська організація "Філософія Серця" на реалізацію 

проекту "Вінницька школа громадської участі: місцевий 

бюджет для громади"

+97,875 +97,875 +97,875

 - Громадська організація "Країна інформаційних 

технологій" на реалізацію проекту "VR-Vinnytsia – 

віртуальні екскурсії Вінницею"

+94,000 +94,000 +94,000

 - Громадська організація "Крок назустріч" на реалізацію 

проекту "Громадський бюджет у школі"
+57,760 +57,760 +57,760

 - Громадська організація "Аль-Енерго" на реалізацію 

проекту "Розробка стратегії розвитку електромобільної 

інфраструктури м.Вінниці"

+58,176 +58,176 +58,176

0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна 

поліція"
+1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234

0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +25,000 +25,000 +25,000

0217690 Інша економічна діяльність +1 311,680 +1 311,680 +1 311,680

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

0217691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+1 311,680 +1 311,680 +1 311,680 

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +1 311,680 +1 311,680 +1 311,680 

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+981,067 +981,067 +3 125,000 +3 125,000 +3 125,000 +4 106,067

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+981,067 +981,067 +3 125,000 +3 125,000 +3 125,000 +4 106,067

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на

2016-2020 роки"

+2 900,000 +2 900,000 +2 900,000 +2 900,000

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

+551,067 +551,067 +551,067 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +551,067 +551,067 +551,067

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+230,000 +230,000 +230,000 

з них:

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 Національної 

гвардії України 
+230,000 +230,000 +230,000

- виконання "Програми організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
+225,000 +225,000 +225,000 +225,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний адміністративний 

суд 
+225,000 +225,000 +225,000 +225,000

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

-295,000 -295,000 -305,000 -305,000 -305,000 -600,000 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
-295,000 -295,000 -305,000 -305,000 -305,000 -600,000 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

+495,000 +495,000 +305,000 +305,000 +305,000 +800,000

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000 +200,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000 +200,000

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
+295,000 +295,000 +305,000 +305,000 +305,000 +600,000

1200000 Департамент міського господарства +17 873,70506 +17 873,70506 +14 655,66106 +17 873,70506

1210000 Департамент міського господарства +17 873,70506 +17 873,70506 +14 655,66106 +17 873,70506

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. (за рахунок

цільового фонду міської ради на розвиток та утримання

житлово-комунального господарства, енергетики та

транспорту) 

+1 170,044 +1 170,044 +1 170,044 

 - за рахунок доходів міського бюджету +13 703,66106 +13 703,66106 +14 655,66106 +13 703,66106

1216020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +1 015,178 +1 015,178 +1 015,178 +1 015,178 

1217690 Інша економічна діяльність +218,044 +218,044 +218,044

1217691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+218,044 +218,044 +218,044

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+218,044 +218,044 +218,044

з них:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 
+1 170,044 +1 170,044 +1 170,044

1218310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

1218313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

в тому числі:

- будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по

вул.Чумацькій (від перехрестя з I пров. А.Турчановича до

вул.Чехова) за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти

фонду охорони навколишнього природного середовища)                     

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

1200000 Департамент житлового господарства +697,185 +697,185 +697,185

1210000 Департамент житлового господарства +697,185 +697,185 +697,185

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +697,185 +697,185 +697,185

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+697,185 +697,185 +697,185

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

комунального господарства 
+697,185 +697,185 +697,185

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    +265,000 +265,000 +265,000

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
+432,185 +432,185 +432,185

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +11 642,900 +11 642,900 -2 422,57720 -2 422,57720 -28 400,303 +9 220,32280

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +11 642,900 +11 642,900 -2 422,57720 -2 422,57720 -28 400,303 +9 220,32280

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

 - за рахунок доходів міського бюджету +11 642,900 +11 642,900 -28 400,303 -28 400,303 -28 400,303 -16 757,403 

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +11 542,900 +11 542,900 -10 586,119 -10 586,119 -10 586,119 +956,781

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +100,000 +100,000 +100,000

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+100,000 +100,000 +100,000

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -62 681,227 -62 681,227 -62 681,227 -62 681,227 

1417360 Виконання інвестиційних проектів +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського),

м. Вінниця - реконструкція
+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043
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в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+48 977,72580 +48 977,72580 +23 000,000 +48 977,72580

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+23 000,000 +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в

м. Вінниці
+23 000,000 +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000

1417462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

з них:

 = капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. 

Гніванське шосе в м. Вінниці
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +37 000,000 +37 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +39 000,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +37 000,000 +37 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +39 000,000

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+37 000,000 +37 000,000 +37 000,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+37 000,000 +37 000,000 +37 000,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +37 000,000 +37 000,000 +37 000,000

1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

1600000 Департамент архітектури та містобудування +150,000 +150,000 +150,000

1610000 Департамент архітектури та містобудування +150,000 +150,000 +150,000

1617370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+150,000 +150,000 +150,000

з них:

 - проведення археологічних досліджень у м. Вінниці -200,000 -200,000 -200,000 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 - проведення археологічних досліджень на території пам’ятки 

архітектури національного значення "Башта та мур" по вул. Мури,1 

у м.Вінниці

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

 - проведення археологічних досліджень Замкової гори у м. Вінниці +150,000 +150,000 +150,000

0800000 Департамент соціальної політики +2 176,963 +2 176,963 +7 344,78652 +7 344,78652 +7 344,78652 +9 521,74952

0810000 Департамент соціальної політики +2 176,963 +2 176,963 +7 344,78652 +7 344,78652 +7 344,78652 +9 521,74952

з них:

 - за рахунок субвенцій з державного бюджету -1 503 393,400 -1 503 393,400 -1 503 393,400 

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+1 503 393,400 +1 503 393,400 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +1 510 755,18652

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 176,963 +2 176,963 -17,000 -17,000 -17,000 +2 159,963

0810160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+17,000 +17,000 -17,000 -17,000 -17,000 

0813010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 057 088,300 -1 057 088,300 -1 057 088,300 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 057 088,300 +1 057 088,300 +1 057 088,300

0813020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -272,600 -272,600 -272,600 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+272,600 +272,600 +272,600

0813021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

-8,24002 -8,24002 -8,24002 

0813022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

+8,24002 +8,24002 +8,24002

0813040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -312 384,330 -312 384,330 -312 384,330 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+312 384,330 +312 384,330 +312 384,330

0813080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного

віку

в тому числі:
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 - за рахунок субвенції з державного бюджету -132 253,870 -132 253,870 -132 253,870 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+132 253,870 +132 253,870 +132 253,870

0813220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652

0813221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652

0813230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 394,300 -1 394,300 -1 394,300 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 394,300 +1 394,300 +1 394,300

0813240 Інші заклади та заходи +2 159,963 +2 159,963 +2 159,963

0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +2 159,963 +2 159,963 +2 159,963

в тому числі:

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян міста Вінниці

(відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

+1 563,172 +1 563,172 +1 563,172
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- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її проведення,

на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної

стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її

проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені

рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.01.2018 року

№19

+360,000 +360,000 +360,000

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

+50,000 +50,000 +50,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+186,791 +186,791 +186,791

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+186,791 +186,791 +186,791

  з них:

 - Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Соціальне патрулювання"
+45,365 +45,365 +45,365

 - Громадська організація "Консультаційно-інформаційний 

центр для сім'ї, дітей та молоді" на реалізацію проекту 

"Регіональний центр підтримки сімей, в яких виховується 

дитина з інвалідністю: "Сонечко"

+62,576 +62,576 +62,576

 - Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді 

"Паросток" на реалізацію проекту "Кроки на шляху до 

соціальної інклюзії та професійного зростання"

+78,850 +78,850 +78,850

3100000 Департамент комунального майна -3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 

3110000 Департамент комунального майна -3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 

3117690 0490 Інша економічна діяльність -3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 

3117691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

-3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної

документації та правовстановлюючих документів на об’єкти

комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 
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з них:

видатки 

розвитку

з них:

0600000 Департамент освіти +2 045,373 +2 045,373 +5 554,424 +5 554,424 +5 554,424 +7 599,797

0610000 Департамент освіти +2 045,373 +2 045,373 +5 554,424 +5 554,424 +5 554,424 +7 599,797

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

+45 000,000 +45 000,000 +26 300,000 +5 000,000 +45 000,000

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення

проектів-переможців 15-го обласного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

+57,59406 +57,59406 +57,59406 +57,59406

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського

бюджету станом на 01.01.2018р. 

+4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 +4 470,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -42 954,627 -42 954,627 -26 300,000 -5 000,000 +1 026,830 +1 026,830 +1 026,830 -41 927,797 

0611010 0910 Надання дошкільної освіти +200,928 +200,928 +118,827 +118,827 +118,827 +319,755

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного конкурсу

проектів розвитку територіальних громад

+95,070 +95,070 +95,070 +95,070

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення 

проектів - переможців 15-го обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад

+57,59406 +57,59406 +57,59406 +57,59406

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
+37,47594 +37,47594 +37,47594 +37,47594

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

+1 434,909 +1 434,909 +5 517,740 +5 517,740 +5 517,740 +6 952,649

з них:

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 434,909 +1 434,909 +1 047,740 +1 047,740 +1 047,740 +2 482,649

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+39,024 +39,024 +29,080 +29,080 +29,080 +68,104

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +39,024 +39,024 +29,080 +29,080 +29,080 +68,104

0611090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+13,524 +13,524 +13,524

0611110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти
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з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

+45 000,000 +45 000,000 +26 300,000 +5 000,000 +45 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -45 000,000 -45 000,000 -26 300,000 -5 000,000 -45 000,000 

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +49,990 +49,990 +31,782 +31,782 +31,782 +81,772

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +306,998 +306,998 +306,998

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +306,998 +306,998 +306,998

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на

2013-2020 роки
+100,000 +100,000 +100,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір 2.0"
+100,000 +100,000 +100,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+206,998 +206,998 +206,998

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+206,998 +206,998 +206,998

  з них:

 - Громадська організація "Крок назустріч" на реалізацію 

проекту "Живе слово: баланс між віртуальним та 

реальним спілкуванням"

+53,598 +53,598 +53,598

 - Громадська організація "Культурний Всесвіт" на 

реалізацію проекту "Соціально-просвітницький проект 

"Дитяча інклюзивна література, як дієвий інструмент 

формування сприятливого простору  в сфері освіти"

+93,800 +93,800 +93,800

- Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації "Українська спілка інвалідів-УСІ"  на реалізацію 

проекту "Навчання та підготовка асистентів вчителів та 

супроводжуючих"

+59,600 +59,600 +59,600

0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -143,005 -143,005 -143,005 -143,005 

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -143,005 -143,005 -143,005 -143,005 

0700000 Департамент охорони здоров’я -257,401 -257,401 -6 574,000 -6 574,000 -6 574,000 -6 831,401 

0710000 Департамент охорони здоров’я -257,401 -257,401 -6 574,000 -6 574,000 -6 574,000 -6 831,401 

з них:

  - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -11 494,566 -11 494,566 -11 494,566 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+11 494,566 +11 494,566 +11 494,566

- за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
-6 476,805 -6 476,805 -6 476,805 
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з них:

видатки 
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з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+6 476,805 +6 476,805 +6 476,805

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -285,701 -285,701 -6 574,000 -6 574,000 -6 574,000 -6 859,701 

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 282,308 +2 282,308 -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 -8 391,692 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -1 745,992 -1 745,992 -1 745,992 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 810,008 +1 810,008 +826,000 +826,000 +826,000 +2 636,008

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +1 810,008 +1 810,008 +1 810,008

 - за рахунок доходів міського бюджету +826,000 +826,000 +826,000 +826,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+472,300 +472,300 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 027,700 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +444,000 +444,000 +444,000

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) 

хворих області в комунальному закладі "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології"

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

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

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

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

закладі "Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології"

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

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 

в тому числі:
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з них:

= на придбання ангіографічного обладнання -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

0712110 Первинна медична допомога населенню -2 539,709 -2 539,709 -2 539,709 

0712111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-2 539,709 -2 539,709 -2 539,709 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -2 254,008 -2 254,008 -2 254,008 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

-1 187,936 -1 187,936 -1 187,936 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. - І півріччя 2018 року 

+230,096 +230,096 +230,096

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. - ІІ півріччя 2018 року 

+957,840 +957,840 +957,840

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади охорони 

здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які 

надають первинну медичну допомогу населенню…")

+957,840 +957,840 +957,840

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+957,840 +957,840 +957,840

в тому числі:

   = оплата послуг оренди приміщення по вул.Шепеля,23 

КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"
+6,300 +6,300 +6,300

   = проведення поточних ремонтів приміщень  центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці
+0,104 +0,104 +0,104

   = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+951,436 +951,436 +951,436

 - за рахунок доходів міського бюджету -9 011,885 -9 011,885 -1 816,400 -1 816,400 -1 816,400 -10 828,285 

 - за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018 року +4 555,216 +4 555,216 +835,648 +835,648 +835,648 +5 390,864 

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +4 170,968 +4 170,968 +980,752 +980,752 +980,752 +5 151,720 

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади охорони 

здоров’я - комунальні некомерційні підприємства, які 

надають первинну медичну допомогу населенню…")

+4 170,968 +4 170,968 +980,752 +980,752 +980,752 +5 151,720 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 211,664 +1 211,664 +1 211,664 

   - заходи надання населенню міста Вінниці медичних 

послуг з первинної медичної допомоги
+2 759,804 +2 759,804 +2 759,804 

     в тому числі:

       = безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

+182,460 +182,460 +182,460

      = безкоштовне забезпечення жителів міста Вінниці, 

які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, необхідними 

лікарськими засобами (імуноглобулінами) (зчеплена з Х-

хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з 

дефіцитом гормону росту); загальний варіабельний 

імунодефіцит)

+232,584 +232,584 +232,584

     = безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації нирки
+574,097 +574,097 +574,097

     = безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
+1 146,148 +1 146,148 +1 146,148 

     = безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями міста 

Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм 

реабілітації (пункт 2.4. розділу XI Програми)

+475,676 +475,676 +475,676

     = забезпечення проведення туберкулінодіагностики 

та вакцинації дітей віком до 18-ти років проти 

туберкульозу (БЦЖ) 

+148,839 +148,839 +148,839

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+199,500 +199,500 +980,752 +980,752 +980,752 +1 180,252

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+780,450 +780,450 +780,450 +780,450

     = проведення поточних ремонтів приміщень центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці
+199,500 +199,500 +199,500

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

+200,302 +200,302 +200,302 +200,302

0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0712144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -7 494,566 -7 494,566 -7 494,566 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-7 494,566 -7 494,566 -7 494,566 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+7 494,566 +7 494,566 +7 494,566

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+7 494,566 +7 494,566 +7 494,566

0712146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
-6 476,805 -6 476,805 -6 476,805 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+6 476,805 +6 476,805 +6 476,805

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які отримують субсидії
-358,731 -358,731 -358,731 

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

 = за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018 

року
+641,269 +641,269 +641,269

- забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, які отримують

субсидії, необхідними антигіпертензивними ліками вітчизняного

виробництва за пільговими 50-відсотковими рецептами на

виконання пункту 3.3 підрозділу 3 заходів програми "Профілактика

та лікування артеріальної гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018

роки"

+358,731 +358,731 +358,731

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 

року 
+358,731 +358,731 +358,731

0717320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +2 100,000 +2 100,000 +2 100,000 +2 100,000 

0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +2 100,000 +2 100,000 +2 100,000 +2 100,000 
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комунальні 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

1000000 Департамент культури +253,540 +253,540 +253,540

1010000 Департамент культури +253,540 +253,540 +253,540

1014020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
+105,140 +105,140 +105,140

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
+105,140 +105,140 +105,140

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +148,400 +148,400 +148,400

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+50,000 +50,000 +50,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +50,000 +50,000 +50,000

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98,400 +98,400 +98,400

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+98,400 +98,400 +98,400

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+98,400 +98,400 +98,400

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська організація 

"Ноктюрн" на реалізацію проекту "Навчально-

розважальна серія концертів "Рок-атестація"

+98,400 +98,400 +98,400

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +310,554 +310,554 +124,143 +247,650 +247,650 +247,650 +558,204

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +310,554 +310,554 +124,143 +247,650 +247,650 +247,650 +558,204

1113240 Інші заклади та заходи +0,500 +0,500 +0,500

1113242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +0,500 +0,500 +0,500

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів фізичної культури і спорту
+0,500 +0,500 +0,500

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +310,054 +310,054 +124,143 +172,650 +172,650 +172,650 +482,704

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+310,054 +310,054 +124,143 +172,650 +172,650 +172,650 +482,704

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

1500000 Департамент капітального будівництва +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031

1510000 Департамент капітального будівництва +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031 +18 617,031
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +16 140,000 +16 140,000 +16 140,000 +16 140,000

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +1 937,031 +1 937,031 +1 937,031 +1 937,031 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +2 900,000 +2 900,000 +2 900,000 +2 900,000 

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -4 962,969 -4 962,969 -4 962,969 -4 962,969 

1517325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
+4 000,000 +4 000,000 +4 000,000 +4 000,000

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+540,000 +540,000 +540,000 +540,000

3700000 Департамент фінансів +301,500 +301,500 +700,000 +700,000 +700,000 +1 001,500

3710000 Департамент фінансів +301,500 +301,500 +700,000 +700,000 +700,000 +1 001,500

3713240 Інші заклади та заходи +1,500 +1,500 +1,500

3713242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1,500 +1,500 +1,500

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників органів місцевого самоврядування
+1,500 +1,500 +1,500

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +300,000 +300,000 +700,000 +700,000 +700,000 +1 000,000 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на створення умов для

роботи Вінницького обласного молодіжного центру "Квадрат", а

саме: на придбання меблів, обладнання та на проведення

молодіжних заходів

+300,000 +300,000 +700,000 +700,000 +700,000 +1 000,000 

Всього +54 976,264 +54 976,264 +124,143 +141,772 +49 491,96538 -1 701,288 +51 193,25338 +22 147,48358 +104 468,22938

Міський голова  С.Моргунов     



 Додаток 4

з них: з них:

Державний бюджет +981,067 +551,067 +551,067 +230,000 +230,000 -295,000 -295,000 

Обласний бюджет

Всього +981,067 +551,067 +551,067 +230,000 +230,000 -295,000 -295,000 

до рішення міської ради   

від 27.06.2018 №1229

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду

На виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

(за рахунок направлення 

вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.)

в тому числі на:

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

виконання "Програми заходів 

забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших 

військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони 

та мобілізаційної підготовки у місті 

Вінниці на 2014-2019 роки"

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

з них:

виконання заходів "Комплексної 

програми Вінницької міської ради, 

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області, ГУ ДФС у Вінницькій 

області, виконавчого комітету 

міської ради, департаментів і відділів 

міської ради по контролю за 

дотриманням зобов'язань щодо 

платежів до місцевого бюджету 

підприємств, установ, організацій, 

СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

 заходи, які виконує 

військова частина 

А1231

 заходи, які 

виконує  військова 

частина 3028 

Національної 

гвардії України 

заходи, які 

виконує Вінницька 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій 

області



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

в тому числі на:

заходи, які виконує 

Вінницьке 

управління ГУ ДФС 

у Вінницькій 

області

+495,000 +200,000 +200,000 +295,000 +3 125,000 +2 900,000 +225,000

+300,000 +300,000

+495,000 +200,000 +200,000 +295,000 +300,000 +300,000 +3 125,000 +2 900,000 +225,000

до рішення міської ради   

від 27.06.2018 №1229

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду

в тому числі на:

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

виконання "Комплексної програми 

Вінницької міської ради, Вінницької 

ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у 

тому числі Вінницького управління 

ГУ ДФС у Вінницькій області, 

виконавчого комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки"

з них:

створення умов для 

роботи Вінницького 

обласного молодіжного 

центру "Квадрат", а 

саме: на придбання 

меблів, обладнання та 

на проведення 

молодіжних заходів

виконання заходів "Програми 

поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у місті 

Вінниці, матеріально-

технічного забезпечення 

підрозділів Вінницького 

міського управління Головного 

управління ДСНС України у 

Вінницькій області на           

2016-2020 роки"

На виконання 

програм соціально-

економічного 

розвитку регіонів (за 

рахунок направлення 

вільного залишку 

коштів, що 

утворився в 

міському бюджеті 

станом на 

01.01.2018р.)

в тому числі на:

виконання 

"Програми 

організаційного 

забезпечення 

діяльності судів 

м.Вінниці на 2015-

2020 роки"

 Головне 

управління 

Державної 

фіскальної 

служби у 

Вінницькій 

області

заходи, які 

виконує Вінницька 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій 

області



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Зміни до міжбюджетних трансфертів з міського бюджету 
місцевим/державному бюджетам на 2018 рік

(тис.грн.)

з них: з них: з них:

+225,000 -305,000 -305,000 +305,000 +305,000

+700,000 +700,000

+225,000 -305,000 -305,000 +305,000 +305,000 +700,000 +700,000

Субвенції з міського бюджету

Субвенції спеціального фонду

в тому числі на:

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету 

Разом

в тому числі на:

виконання заходів "Комплексної 

програми Вінницької міської ради, 

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області, ГУ ДФС у Вінницькій області, 

виконавчого комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних осіб 

на 2014-2020 роки"

виконання "Комплексної програми 

Вінницької міської ради, Вінницької 

ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, 

ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому 

числі Вінницького управління ГУ ДФС 

у Вінницькій області, виконавчого 

комітету міської ради, 

департаментів і відділів міської ради 

по контролю за дотриманням 

зобов'язань щодо платежів до 

місцевого бюджету підприємств, 

установ, організацій, СГ, фізичних 

осіб на 2014-2020 роки"

Міський голова С.Моргунов

створення умов для 

роботи Вінницького 

обласного 

молодіжного центру 

"Квадрат", а саме: на 

придбання меблів, 

обладнання та на 

проведення 

молодіжних заходів

заходи, які виконує 

Вінницький окружний 

адміністративний суд 

заходи, які виконує 

Вінницька ОДПІ ГУ 

ДФС у Вінницькій 

області

заходи, які виконує 

Вінницька ОДПІ ГУ ДФС 

у Вінницькій області



до   рішення міської ради

від 27.06.2018 №1229

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1500000 Департамент капітального будівництва -28 086,521 -19 934,985 +18 617,031 

1510000 Департамент капітального будівництва -28 086,521 -19 934,985 +18 617,031

1517310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-18 735,778 -16 632,520 +16 140,000 

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А.

Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) —

реконструкція

-3,5 +1 808,965

Мостова споруда через р. Південний Буг по вул.

Чорновола, м. Вінниця - реконструкція
+16 968,000 -12,6 +17 185,393 +10 760,000

Реконструкція головного входу ЦПКіВ ім. Горького

по вул. Хлібна,1 в м. Вінниця
-35 703,778 +1,9 -35 626,878 +5 100,000

Реконструкція головного входу парку "Дружби

народів" по вул. Андрія Первозванного в м.Вінниця
+280,000

1517320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-9 350,743 -4 465,134 +1 937,031 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +362,230 +3 687,835 +2 900,000

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів в житловому

кварталі № 8 району "Поділля" в м. Вінниці -

будівництво

+1,1 -1 595,858 

Реконструкція будівлі комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької

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

+1,321

Футбольне поле Палацу дітей та юнацтва по вул.

Хмельницьке шосе,22 в м. Вінниця – будівництво
-11,1 +4 090,376 +5 400,000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична гімназія

№17 Вінницької міської ради" по вул. О.

Соловйова,2 в м. Вінниця

+295,192 -4 000,000 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №4 Вінницької міської ради" по вул.

Стельмаха,37 в м. Вінниця 

-7,0 +534,574

 Додаток 5

Зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку 



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Реконструкція харчоблоку школи № 25 по вул.

Келецькій,89 в м. Вінниці
+2 168,264 +2 168,264 +1 500,000

Реконструкція спортивного ядра закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20

Вінницької міської ради" по вул. Чумацькій,266 в м.

Вінниця

-1 806,034 +0,2 -1 806,034 

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -9 712,973 -8 152,969 -4 962,969 

Будівництво Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+1 560,000

Реконструкція будівлі МКЛ №1 для розміщення

рентген-операційного блоку з ангіографом по вул.

Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця

-9 712,973 +84,6 -9 712,969 -4 962,969 

1517325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
+4 000,000

Реконструкція приміщення спортивного комплексу

по вул. Академіка Янгеля,48 в м. Вінниця (в т.ч.

проектні роботи)

+4 000,000

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+1 162,669 +540,000 

Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
-31,9 +1 162,669 

Реконструкція приміщень будівлі під міський архів

по вул. Стрілецькій,57 в м. Вінниці
+540,000

1200000 Департамент міського господарства +1 841,460 +1 502,327 +1 015,178 

1210000 Департамент міського господарства +1 841,460 +1 502,327 +1 015,178 

1217310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +1 841,460 +1 502,327 +1 015,178 

Будівництво мереж водопроводу та каналізації в

приватному секторі (в т.ч. проектні роботи)
+311,899 +0,9 -27,234 

Реконструкція мереж зливової каналізації (в т.ч.

проектні роботи)
+316,838 +316,838 +316,838

Нове будівництво дитячих та спортивних

майданчиків  (в т.ч. проектні роботи)
+496,936 -0,100 +496,936

Нове будівництво поля для гри в міні футбол по вул.

Брацлавській,98 (на території комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9

Вінницької міської ради") (в т.ч. проектні роботи) 

-17,958 -17,958 -17,958 

Реконструкція каналізаційного колектора Д-800мм

по вул. Князів Коріатовичів в м. Вінниці 
+17,447 -0,3 +17,447



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

Реконструкція мережі зливової каналізації по  

вул.Сергія Зулінського, 49 в м.Вінниці (в 

т.ч.проектні роботи)

+717,750 +717,750 +717,750

Реконструкція мережі водопроводу по

вул.А.Первозванного, 6, просп. Космонавтів, 79 (в

т.ч. проектні роботи)

-1,452 -1,452 -1,452 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-161 839,075 -161 856,113 -40 814,184 

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-161 839,075 -161 856,113 -40 814,184 

1417310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -183 706,118 -183 723,156 -62 681,227 

Реконструкція вул.Замостянська (від вул.Стрілецька

до проспекту Коцюбинського) 
-183 963,234 -0,1 -183 830,272 -62 788,343 

Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від

Немирівського шосе до перехрестя з вул.Проектною

12) 

(1 черга) (виготовлення проектної документації)

-23 588,536 -0,6 -23 445,913 -11 955,000 

Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від

перехрестя з вул.Проектною 12 до перехрестя з

вул.Проектною 11), ділянки вул.Проектної 11 (від

перехрестя з вул.Проектною 16 до Черкаського

шосе) (2 черга) (виготовлення проектної

документації)

-339,640 -82,9 -58,050 -58,050 

Нове будівництво берегоукріплення з очисткою

річки П'ятничанка
+156,972 +95,6 +6,972 +6,972

Реконструкція ділянки вул.Проектної 16 (від

Немирівського шосе до перехрестя з вул.Проектною

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

вул.Проектною 16 до Черкаського шосе)

+23 928,176 +1,8 +23 503,963 +12 013,050

Реконструкція громадської вбиральні на

просп.Космонавтів
+100,144 +100,144 +100,144

1417360 Виконання інвестиційних проектів +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

1417361 0490

Співфінансування інвестиційних проектів, що 

реалізуються за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку

+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

 в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету 

(бюджету розвитку) на об'єкти, які 

фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 

23.05.2018р. № 372-р

+20 867,043

1417670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

Поповнення статутного капіталу КУП «ЕкоВін» +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

1910000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

1910000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

1917670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 

0217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Муніципальна поліція"                                                                                                            
+1 027,234 +1 027,234 +1 027,234

0600000 Департамент освіти -160,000 -143,005 -143,005 

0610000 Департамент освіти -160,000 -143,005 -143,005 

0617320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-160,000 -143,005 -143,005 

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -160,000 -143,005 -143,005 

Будівництво тимчасової споруди з обладнанням 

господарських приміщень та санвузлів біля стадіону 

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №35 Вінницької  міської ради" по вул. 

Миколи Ващука, 10 в м. Вінниця 

-390,000 -4,4 -373,005 -373,005 

Будівництво навісу на території комунального 

закладу "Дошкільний навчальний заклад №7 

Вінницької  міської ради" по бульвару Свободи, 3 в 

м. Вінниця (в т. ч. проектні роботи)

+230,000 +230,000 +230,000



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

0700000 Департамент охорони здоров’я +2 100,000 

0710000 Департамент охорони здоров’я +2 100,000 

0717320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+2 100,000 

0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +2 100,000 

Реконструкція будівлі пологового будинку

(термомодернізація) по вул.Маяковського,138 в

м.Вінниці

+2 100,000

0200000 Виконавчий комітет міської ради +6 975,000

0210000 Виконавчий комітет міської ради +6 975,000

0210160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних

громадах

Капітальні видатки +3 850,000

0219800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +3 125,000

в тому числі:

 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки +3 125,000

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області

на 2016-2020 роки"

Капітальні видатки +2 900,000

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
Капітальні видатки +225,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
Капітальні видатки +225,000



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької

міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій

області, ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого

комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради

по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до

місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб на 2014-2020 роки"

Капітальні видатки -305,000 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
Капітальні видатки -305,000 

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської

ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ

ДФС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого

комітету міської ради, департаментів і відділів міської ради

по контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до

місцевого бюджету підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб на 2014-2020 роки"

Капітальні видатки +305,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
Капітальні видатки +305,000

1200000 Департамент міського господарства +13 640,48306

1210000 Департамент міського господарства +13 640,48306

1216020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Капітальні видатки +13 640,48306

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств

житлово-комунального господарства

Капітальні видатки +13 640,48306

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+12 413,881

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+12 413,881

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -10 586,119 

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
Капітальні видатки +23 000,000



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1417461 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого 

бюджету

Капітальні видатки +23 000,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул.Гніванське

шосе в м. Вінниці
Капітальні видатки +23 000,000

0800000 Департамент соціальної політики +7 344,78652

0810000 Департамент соціальної політики +7 344,78652

0810160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних

громадах

Капітальні видатки -17,000 

0813220

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для окремих категорій населення відповідно до

законодавства

Капітальні видатки +7 361,78652

0813221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі

приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-

8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб

з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення,

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час

безпосередньої участі в антитерористичній операції,

забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14

частини другої статті 7 Закону України «Про статус

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які

потребують поліпшення житлових умов

Капітальні видатки +7 361,78652

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
Капітальні видатки +7 361,78652

0600000 Департамент освіти +5 697,429

0610000 Департамент освіти +5 697,429

0611010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальні видатки +118,827

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення

та придбання енергозаощаджуючого обладнання для

пральні комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №29 Вінницької міської ради" - переможця 15-го

обласного конкурсу проектів розвитку територіальних

громад

Капітальні видатки +95,070

з них:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

відзначення проектів - переможців 15-го обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

Капітальні видатки +57,59406

= співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (в тому числі проектні роботи)
Капітальні видатки +37,47594

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами,

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Капітальні видатки +5 517,740

з них:

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

Капітальні видатки +4 470,000

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +1 047,740

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та

іншими навчальними закладами для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Капітальні видатки +29,080

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +29,080

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів Капітальні видатки +31,782

0700000 Департамент охорони здоров’я -8 674,000 

0710000 Департамент охорони здоров’я -8 674,000 

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Капітальні видатки -10 674,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки -10 674,000 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста Капітальні видатки +826,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +826,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

Капітальні видатки -11 500,000 

з них:



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки -11 500,000 

в тому числі:

= на придбання ангіографічного обладнання Капітальні видатки -11 500,000 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
Капітальні видатки +2 000,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки +2 000,000

0712110 Первинна медична допомога населенню Капітальні видатки

0712111 0726

Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної)

допомоги

Капітальні видатки

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки -1 816,400 

- за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018

року 
Капітальні видатки +835,648

- за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018

року 
Капітальні видатки +980,752

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню…")

Капітальні видатки +980,752

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

Капітальні видатки +980,752

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки тощо) для  центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці

Капітальні видатки +780,450

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

Капітальні видатки +200,302

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +247,650

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +247,650

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки +172,650

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки +172,650



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою 

відомчою / тимчасовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків на 

завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків на 

поточний рік

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури Капітальні видатки +75,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд Капітальні видатки +75,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" Капітальні видатки +75,000

3700000 Департамент фінансів +700,000

3710000 Департамент фінансів +700,000

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки +700,000

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на створення

умов для роботи Вінницького обласного молодіжного

центру "Квадрат", а саме: на придбання меблів, обладнання

та на проведення молодіжних заходів

Капітальні видатки +700,000

Всього -185 216,902 -177 404,542 +22 147,48358

Міський голова С.Моргунов



до рішення  міської ради   

від 27.06.2018 №1229

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0200000 Виконавчий комітет міської ради +513,878 +4 152,234 +4 666,112

0210000 Виконавчий комітет міської ради +513,878 +4 152,234 +4 666,112

0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -492,189 -492,189 

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів у м.Вінниці

Програма надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально -

культурних проектів у м.Вінниці (рішення міської ради

від 27.12.2011р. №566, зі змінами)

-492,189 -492,189 

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 

2018 році, згідно з рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 14.06.2018р. №1312

+307,811 +307,811

  з них:

 - Громадська організація "Філософія Серця" на 

реалізацію проекту "Вінницька школа громадської 

участі: місцевий бюджет для громади"

+97,875 +97,875

 - Громадська організація "Країна інформаційних 

технологій" на реалізацію проекту "VR-Vinnytsia – 

віртуальні екскурсії Вінницею"

+94,000 +94,000

 - Громадська організація "Крок назустріч" на 

реалізацію проекту "Громадський бюджет у школі"
+57,760 +57,760

 - Громадська організація "Аль-Енерго" на реалізацію 

проекту "Розробка стратегії розвитку 

електромобільної інфраструктури м.Вінниці"

+58,176 +58,176

Додаток 6

Зміни до переліку програм, затверджених міською радою, які фінансуватимуться

за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 027,234 +1 027,234

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна 

поліція"

Програма "На варті міського порядку" на 2013-2018

роки (рішення міської ради від 23.08.2013р. №1376, зі

змінами)

+1 027,234 +1 027,234

0217680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+25,000 +25,000

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+981,067 +3 125,000 +4 106,067

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+981,067 +3 125,000 +4 106,067

в тому числі:

 - виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на  

2016-2020 роки"

Програма поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського

управління Головного управління ДСНС України у

Вінницькій області на 2016-2020 роки (рішення міської

ради від 26.02.2016р. №143, зі змінами)

+2 900,000 +2 900,000

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки у місті Вінниці на 2014-2019 роки"

Програма заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань

Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки у місті Вінниці на 2014-2019

роки (рішення міської ради від 27.06.2014р. №1778, зі

змінами)

+551,067 +551,067

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +551,067 +551,067

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-

2018 роки в м. Вінниці"

Комплексна правоохоронна програма на 2015-2018

роки в м.Вінниці (рішення міської ради від

27.02.2015р. №2018, зі змінами)

+230,000 +230,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

з них:

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+230,000 +230,000

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"

Програма організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки (рішення міської

ради від 25.09.2015р. №2306, зі змінами)

+225,000 +225,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
+225,000 +225,000

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької

міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області,

ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого

бюджету підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб

на 2014-2020 роки"

Комплексна програма Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ

ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету

міської ради, департаментів і відділів міської ради по

контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів

до місцевого бюджету підприємств, установ,

організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки

(рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887, зі

змінами)

-295,000 -305,000 -600,000 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
-295,000 -305,000 -600,000 

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ

ДФС у Вінницькій області, виконавчого комітету міської

ради, департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого

бюджету підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб

на 2014-2020 роки"

Комплексна програма Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ

ДФС у Вінницькій області, у тому числі Вінницького

управління ГУ ДФС у Вінницькій області, виконавчого

комітету міської ради, департаментів і відділів міської

ради по контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів до місцевого бюджету підприємств, установ,

організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки

(рішення міської ради від 31.10.2014р. №1887, зі

змінами)

+495,000 +305,000 +800,000

з них:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+295,000 +305,000 +600,000

1200000 Департамент міського господарства +17 655,66106 +17 655,66106

1210000 Департамент міського господарства +17 655,66106 +17 655,66106

1216020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+13 640,48306 +13 640,48306

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

+13 640,48306 +13 640,48306

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 015,178 +1 015,178

1218310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього

природного середовища

Програма охорони навколишнього природного

середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки (рішення

міської ради від 28.10.2016р. №435, зі змінами)

+3 000,000 +3 000,000

1218313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+3 000,000 +3 000,000

в тому числі:

- будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по

вул.Чумацькій (від перехрестя з I пров. А.Турчановича до

вул.Чехова) за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти

фонду охорони навколишнього природного середовища)                     

+3 000,000 +3 000,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1200000 Департамент житлового господарства +697,185 +697,185

1210000 Департамент житлового господарства +697,185 +697,185

1216010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+697,185 +697,185

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

житлово-комунального господарства 
+697,185 +697,185

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    +265,000 +265,000

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
+432,185 +432,185

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +11 642,900 -2 422,57720 +9 220,32280

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +11 642,900 -2 422,577 +9 220,323

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+11 542,900 -10 586,119 +956,781

1416090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +100,000 +100,000

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин гуманними

методами в м. Вінниця на 2016-2020 рр. (рішення

міської ради від 24.06.2016р. №310, зі змінами)

+100,000 +100,000

1417310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-62 681,227 -62 681,227 

1417360 Виконання інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+20 867,043 +20 867,043



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1417361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+20 867,043 +20 867,043

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп.

Коцюбинського), м. Вінниця - реконструкція
+20 867,043 +20 867,043

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету 

розвитку) на об'єкти, які фінансуються за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2018р. № 372-р

+20 867,043 +20 867,043

1417460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+48 977,72580 +48 977,72580

1417461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+23 000,000 +23 000,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське

шосе в м. Вінниці
+23 000,000 +23 000,000

1417462 0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок субвенції з державного

бюджету

+25 977,72580 +25 977,72580

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580

з них:

 - капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. 

Гніванське шосе в м. Вінниці
+25 977,72580 +25 977,72580

1417670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+1 000,000 +1 000,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        +1 000,000 +1 000,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +37 000,000 +2 000,000 +39 000,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +37 000,000 +2 000,000 +39 000,000

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+37 000,000 +37 000,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+37 000,000 +37 000,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +37 000,000 +37 000,000

1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +2 000,000 +2 000,000

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на 2012-

2018 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р. №523,

зі змінами)

+2 000,000 +2 000,000

1600000 Департамент архітектури та містобудування +150,000 +150,000

1610000 Департамент архітектури та містобудування +150,000 +150,000

1617370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2017-2019 роки (рішення міської ради від

23.12.2016р. №550, зі змінами)

+150,000 +150,000

з них:

 - проведення археологічних досліджень у м. Вінниці -200,000 -200,000 

 - проведення археологічних досліджень на території 

пам’ятки архітектури національного значення "Башта та мур" 

по вул. Мури,1 у м.Вінниці

+200,000 +200,000

 - проведення археологічних досліджень Замкової гори у м. 

Вінниці
+150,000 +150,000

0800000 Департамент соціальної політики +2 159,963 +2 159,963

0810000 Департамент соціальної політики +2 159,963 +2 159,963

0813240 Інші заклади та заходи +2 159,963 +2 159,963



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0813242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+2 159,963 +2 159,963

в тому числі:

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян

міста Вінниці (відшкодування втрат комунальним закладам та

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+1 563,172 +1 563,172

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її

проведення, на медичні стоматологічні послуги із

ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних

для забезпечення її проведення стоматологічних послуг,

тарифи на які погоджені рішенням виконавчого комітету

міської ради від 11.01.2018 року №19

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+360,000 +360,000

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб

дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і

дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають

на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради,

на виховання та спільне проживання до дитячого будинку

сімейного типу

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+50,000 +50,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів у м. Вінниці

Програма надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально -

культурних проектів у м.Вінниці (рішення міської ради

від 27.12.2011р. №566, зі змінами)

+186,791 +186,791



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 

2018 році, згідно з рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 14.06.2018р. №1312

+186,791 +186,791

  з них:

 - Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Соціальне патрулювання"
+45,365 +45,365

 - Громадська організація "Консультаційно-

інформаційний центр для сім'ї, дітей та молоді" на 

реалізацію проекту "Регіональний центр підтримки 

сімей, в яких виховується дитина з інвалідністю: 

"Сонечко"

+62,576 +62,576

 - Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді 

"Паросток" на реалізацію проекту "Кроки на шляху до 

соціальної інклюзії та професійного зростання"

+78,850 +78,850

0600000 Департамент освіти +2 045,373 +5 554,424 +7 599,797

0610000 Департамент освіти +2 045,373 +5 554,424 +7 599,797

0611010 0910 Надання дошкільної освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+200,928 +118,827 +319,755

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

+95,070 +95,070

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

відзначення проектів - переможців 15-го обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних громад

+57,59406 +57,59406



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(в тому числі проектні роботи)
+37,47594 +37,47594

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми

навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+1 434,909 +5 517,740 +6 952,649

з них:

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+4 470,000 +4 470,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 434,909 +1 047,740 +2 482,649

0611070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+39,024 +29,080 +68,104

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +39,024 +29,080 +68,104

0611090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами

освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+13,524 +13,524

0611110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та

іншими закладами освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

+45 000,000 +45 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -45 000,000 -45 000,000 

0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+49,990 +31,782 +81,772



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

(рішення міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі

змінами)

+306,998 +306,998

0611162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +306,998 +306,998

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти 

м.Вінниці на 2013-2020 роки
+100,000 +100,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Освітній простір 2.0"
+100,000 +100,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів у м. Вінниці

Програма надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально -

культурних проектів у м.Вінниці (рішення міської ради

від 27.12.2011р. №566, зі змінами)

+206,998 +206,998

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 

2018 році, згідно з рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 14.06.2018р. №1312

+206,998 +206,998

  з них:

 - Громадська організація "Крок назустріч" на 

реалізацію проекту "Живе слово: баланс між 

віртуальним та реальним спілкуванням"

+53,598 +53,598

 - Громадська організація "Культурний Всесвіт" на 

реалізацію проекту "Соціально-просвітницький проект 

"Дитяча інклюзивна література, як дієвий інструмент 

формування сприятливого простору  в сфері освіти"

+93,800 +93,800

- Вінницький обласний осередок Всеукраїнської 

громадської організації "Українська спілка інвалідів-

УСІ"  на реалізацію проекту "Навчання та підготовка 

асистентів вчителів та супроводжуючих"

+59,600 +59,600

0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
-143,005 -143,005 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -143,005 -143,005 

0700000 Департамент охорони здоров’я -257,401 -6 574,000 -6 831,401 

0710000 Департамент охорони здоров’я -257,401 -6 574,000 -6 831,401 

0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 282,308 -10 674,000 -8 391,692 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+2 282,308 -10 674,000 -8 391,692 

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -1 745,992 -1 745,992 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+4 000,000 +4 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -10 674,000 -10 674,000 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 810,008 +826,000 +2 636,008

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +1 810,008 +1 810,008

 - за рахунок доходів міського бюджету +826,000 +826,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+472,300 -11 500,000 -11 027,700 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +444,000 +444,000

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету 

для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

закладі "Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології"

-4 000,000 -4 000,000 

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

+4 000,000 +4 000,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

закладі "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології"

+4 000,000 +4 000,000

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -11 500,000 -11 500,000 

в тому числі:

 = на придбання ангіографічного обладнання -11 500,000 -11 500,000 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+2 000,000 +2 000,000

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

+2 000,000 +2 000,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 000,000 +2 000,000

0712110 Первинна медична допомога населенню -2 539,709 -2 539,709 

0712111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-2 539,709 -2 539,709 

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

-2 539,709 -2 539,709 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -2 254,008 -2 254,008 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

-1 187,936 -1 187,936 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. - І півріччя 2018

року 

+230,096 +230,096



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. - ІІ півріччя 2018

року 

+957,840 +957,840

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню…")

+957,840 +957,840

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+957,840 +957,840

в тому числі:

   = оплата послуг оренди приміщення по 

вул.Шепеля,23 КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"
+6,300 +6,300

   = проведення поточних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

+0,104 +0,104

   = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки тощо) для  центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+951,436 +951,436

 - за рахунок доходів міського бюджету -9 011,885 -1 816,400 -10 828,285 

 - за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018 року +4 555,216 +835,648 +5 390,864

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +4 170,968 +980,752 +5 151,720

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади 

охорони здоров’я - комунальні некомерційні 

підприємства, які надають первинну медичну 

допомогу населенню…")

+4 170,968 +980,752 +5 151,720



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 211,664 +1 211,664

   - заходи надання населенню міста Вінниці медичних 

послуг з первинної медичної допомоги
+2 759,804 +2 759,804

     в тому числі:

       = безкоштовне забезпечення продуктами 

дитячого харчування  дітей перших двох років 

життя із малозабезпечених сімей, яким 

призначається та виплачується державна допомога 

згідно з Законом України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям" 

+182,460 +182,460

      = безкоштовне забезпечення жителів міста 

Вінниці, які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, 

необхідними лікарськими засобами (імуноглобулінами) 

(зчеплена з Х-хромосомою агаммаглобулінемія 

(Брутона) (з дефіцитом гормону росту); загальний 

варіабельний імунодефіцит)

+232,584 +232,584

     = безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації нирки
+574,097 +574,097

     = безкоштовне забезпечення лікувальним 

харчуванням при фенілкетонурії у дітей віком до 18-

ти років

+1 146,148 +1 146,148

     = безкоштовне забезпечення технічними та 

іншими засобами  осіб з інвалідністю, які є 

жителями міста Вінниці, відповідно до їх 

індивідуальних програм реабілітації (пункт 2.4. 

розділу XI Програми)

+475,676 +475,676

     = забезпечення проведення 

туберкулінодіагностики та вакцинації дітей віком до 

18-ти років проти туберкульозу (БЦЖ) 

+148,839 +148,839

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+199,500 +980,752 +1 180,252

     в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

     = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. медичного, 

меблів, комп’ютерної техніки тощо) для  центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+780,450 +780,450

     = проведення поточних ремонтів приміщень 

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

+199,500 +199,500

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги 

м.Вінниці

+200,302 +200,302

0712140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки"

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533, зі

змінами)

0712144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -7 494,566 -7 494,566 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет
-7 494,566 -7 494,566 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок

коштів медичної субвенції

+7 494,566 +7 494,566

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет
+7 494,566 +7 494,566

0712146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань

-6 476,805 -6 476,805 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування

окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

+6 476,805 +6 476,805

0712150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які отримують

субсидії

Програма "Профілактика та лікування артеріальної

гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018 роки"

(рішення міської ради від 29.05.2015р. №2148, зі

змінами)

-358,731 -358,731 

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету -1 000,000 -1 000,000 

 = за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 

2018 року
+641,269 +641,269

- забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, які

отримують субсидії, необхідними антигіпертензивними

ліками вітчизняного виробництва за пільговими 50-

відсотковими рецептами на виконання пункту 3.3 підрозділу 3

заходів програми "Профілактика та лікування артеріальної

гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018 роки"

Програма "Профілактика та лікування артеріальної

гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018 роки"

(рішення міської ради від 29.05.2015р. №2148, зі

змінами)

+358,731 +358,731

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 

2018 року 
+358,731 +358,731

0717320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+2 100,000 +2 100,000

0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +2 100,000 +2 100,000

1000000 Департамент культури +253,540 +253,540

1010000 Департамент культури +253,540 +253,540

1014020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних

колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+105,140 +105,140

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний

хор "Вінниця"
+105,140 +105,140

1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці на

2016-2020 роки (рішення міської ради від 25.12.2015р.

№47, зі змінами)

+148,400 +148,400

1014081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+50,000 +50,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +50,000 +50,000

1014082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98,400 +98,400

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проектів у м. Вінниці

Програма надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально -

культурних проектів у м.Вінниці (рішення міської ради

від 27.12.2011р. №566, зі змінами)

+98,400 +98,400

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 

2018 році, згідно з рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 14.06.2018р. №1312

+98,400 +98,400

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська організація 

"Ноктюрн" на реалізацію проекту "Навчально-

розважальна серія концертів "Рок-атестація"

+98,400 +98,400

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +310,554 +247,650 +558,204

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +310,554 +247,650 +558,204

1113240 Інші заклади та заходи +0,500 +0,500

1113242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+0,500 +0,500

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів фізичної

культури і спорту

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+0,500 +0,500



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

1115030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

+310,054 +172,650 +482,704

1115031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+310,054 +172,650 +482,704

1115040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2018 - 2020 роки (рішення міської ради

від 24.11.2017р. №950)

+75,000 +75,000

1115041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +75,000 +75,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +75,000 +75,000

1500000 Департамент капітального будівництва +18 617,031 +18 617,031

1510000 Департамент капітального будівництва +18 617,031 +18 617,031

1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+16 140,000 +16 140,000

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 937,031 +1 937,031

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +2 900,000 +2 900,000

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -4 962,969 -4 962,969 

1517325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
+4 000,000 +4 000,000

1517330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+540,000 +540,000

3700000 Департамент фінансів +301,500 +700,000 +1 001,500

3710000 Департамент фінансів +301,500 +700,000 +1 001,500

3713240 Інші заклади та заходи +1,500 +1,500

3713242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+1,500 +1,500

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників органів місцевого

самоврядування

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

політики у м. Вінниці на 2015-2020 роки" (рішення

міської ради від 26.12.2014р. №1944, зі змінами)

+1,500 +1,500

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +300,000 +700,000 +1 000,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на створення умов

для роботи Вінницького обласного молодіжного центру

"Квадрат", а саме: на придбання меблів, обладнання та на

проведення молодіжних заходів

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

(рішення міської ради від 30.10.2015р. №2319, зі

змінами)

+300,000 +700,000 +1 000,000

Всього +54 817,492 +39 930,42286 +94 747,91486

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



Додаток 7

до   рішення міської ради   

від 27.06.2018 №1229

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0100 Державне управління -333,417 -333,417 +141,772 +3 833,000 +3 833,000 +3 833,000 +3 499,583

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

селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
+158,772 +158,772 +141,772 +3 833,000 +3 833,000 +3 833,000 +3 991,772

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -492,189 -492,189 -492,189 

 в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м.Вінниці

-492,189 -492,189 -492,189 

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+307,811 +307,811 +307,811

  з них:

 - Громадська організація "Філософія Серця" на реалізацію 

проекту "Вінницька школа громадської участі: місцевий 

бюджет для громади"

+97,875 +97,875 +97,875

 - Громадська організація "Країна інформаційних 

технологій" на реалізацію проекту "VR-Vinnytsia – 

віртуальні екскурсії Вінницею"

+94,000 +94,000 +94,000

 - Громадська організація "Крок назустріч" на реалізацію 

проекту "Громадський бюджет у школі"
+57,760 +57,760 +57,760

 - Громадська організація "Аль-Енерго" на реалізацію 

проекту "Розробка стратегії розвитку електромобільної 

інфраструктури м.Вінниці"

+58,176 +58,176 +58,176

1000 Освіта +2 045,373 +2 045,373 +5 697,429 +5 697,429 +5 697,429 +7 742,802

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення

переданих з державного бюджету видатків з утримання

закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної

додаткової дотації з державного бюджету  

+45 000,000 +45 000,000 +26 300,000 +5 000,000 +45 000,000

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення

проектів-переможців 15-го обласного конкурсу проектів

розвитку територіальних громад

+57,59406 +57,59406 +57,59406 +57,59406

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського

бюджету станом на 01.01.2018р. 

+4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 +4 470,000

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2018 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:
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Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -42 954,627 -42 954,627 -26 300,000 -5 000,000 +1 169,835 +1 169,835 +1 169,835 -41 784,792 

1010 0910 Надання дошкільної освіти +200,928 +200,928 +118,827 +118,827 +118,827 +319,755

 в тому числі:

- на реалізацію проекту "Капітальний ремонт приміщення та

придбання енергозаощаджуючого обладнання для пральні

комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №29

Вінницької міської ради" - переможця 15-го обласного конкурсу

проектів розвитку територіальних громад

+95,070 +95,070 +95,070 +95,070

з них:

 = за рахунок субвенції з обласного бюджету на відзначення 

проектів - переможців 15-го обласного конкурсу проектів 

розвитку територіальних громад

+57,59406 +57,59406 +57,59406 +57,59406

= співфінансування за рахунок коштів міського бюджету (в 

тому числі проектні роботи)
+37,47594 +37,47594 +37,47594 +37,47594

1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+1 434,909 +1 434,909 +5 517,740 +5 517,740 +5 517,740 +6 952,649

з них:

- за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 +4 470,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 434,909 +1 434,909 +1 047,740 +1 047,740 +1 047,740 +2 482,649 

1070 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними

загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими

навчальними закладами для дітей, які потребують корекції

фізичного та (або) розумового розвитку

+39,024 +39,024 +29,080 +29,080 +29,080 +68,104

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +39,024 +39,024 +29,080 +29,080 +29,080 +68,104

1090 0960
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+13,524 +13,524 +13,524

1110 0930
Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими

закладами освіти

з них:

- за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та

охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з

державного бюджету  

+45 000,000 +45 000,000 +26 300,000 +5 000,000 +45 000,000

 - за рахунок доходів міського бюджету -45 000,000 -45 000,000 -26 300,000 -5 000,000 -45 000,000 

1150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів +49,990 +49,990 +31,782 +31,782 +31,782 +81,772
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1160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +306,998 +306,998 +306,998

1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +306,998 +306,998 +306,998

в тому числі:

 - виконання інших заходів Програми розвитку освіти м.Вінниці на 

2013-2020 роки
+100,000 +100,000 +100,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Освітній 

простір 2.0"
+100,000 +100,000 +100,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+206,998 +206,998 +206,998

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+206,998 +206,998 +206,998

  з них:

 - Громадська організація "Крок назустріч" на реалізацію 

проекту "Живе слово: баланс між віртуальним та реальним 

спілкуванням"

+53,598 +53,598 +53,598

 - Громадська організація "Культурний Всесвіт" на 

реалізацію проекту "Соціально-просвітницький проект 

"Дитяча інклюзивна література, як дієвий інструмент 

формування сприятливого простору  в сфері освіти"

+93,800 +93,800 +93,800

- Вінницький обласний осередок Всеукраїнської громадської 

організації "Українська спілка інвалідів-УСІ"  на реалізацію 

проекту "Навчання та підготовка асистентів вчителів та 

супроводжуючих"

+59,600 +59,600 +59,600

2000 Охорона здоров’я -257,401 -257,401 -8 674,000 -8 674,000 -8 674,000 -8 931,401 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -11 494,566 -11 494,566 -11 494,566 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+11 494,566 +11 494,566 +11 494,566

- за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
-6 476,805 -6 476,805 -6 476,805 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+6 476,805 +6 476,805 +6 476,805

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з

державного бюджету, що утворився по загальному фонду

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300
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Всього
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з них:

видатки 

розвитку

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -285,701 -285,701 -8 674,000 -8 674,000 -8 674,000 -8 959,701 

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +2 282,308 +2 282,308 -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 -8 391,692 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -1 745,992 -1 745,992 -1 745,992 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

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

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 -10 674,000 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 810,008 +1 810,008 +826,000 +826,000 +826,000 +2 636,008

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +1 810,008 +1 810,008 +1 810,008

 - за рахунок доходів міського бюджету +826,000 +826,000 +826,000 +826,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+472,300 +472,300 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 027,700 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету +444,000 +444,000 +444,000 

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету для 

забезпечення витратними матеріалами (кардіовиробами) 

хворих області в комунальному закладі "Вінницький 

регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології"

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

 -  за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок 

коштів медичної субвенції

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

в тому числі:

 = для забезпечення витратними матеріалами 

(кардіовиробами) хворих області в комунальному 

закладі "Вінницький регіональний клінічний лікувально-

діагностичний центр серцево-судинної патології"

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

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету, що утворився по загальному фонду 

міського бюджету станом на 01.01.2018р. 

+28,300 +28,300 +28,300

 - за рахунок доходів міського бюджету -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 

в тому числі:

= на придбання ангіографічного обладнання -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 -11 500,000 

2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

2110 Первинна медична допомога населенню -2 539,709 -2 539,709 -2 539,709 
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з них:

видатки 
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2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
-2 539,709 -2 539,709 -2 539,709 

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -2 254,008 -2 254,008 -2 254,008 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. 

-1 187,936 -1 187,936 -1 187,936 

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. - І півріччя 2018 року 

+230,096 +230,096 +230,096

- за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду міського бюджету

станом на 01.01.2018р. - ІІ півріччя 2018 року 

+957,840 +957,840 +957,840

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан на 

2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади охорони здоров’я - 

комунальні некомерційні підприємства, які надають 

первинну медичну допомогу населенню…")

+957,840 +957,840 +957,840

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+957,840 +957,840 +957,840

в тому числі:

   = оплата послуг оренди приміщення по вул.Шепеля,23 

КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"
+6,300 +6,300 +6,300

   = проведення поточних ремонтів приміщень  центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці
+0,104 +0,104 +0,104

   = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+951,436 +951,436 +951,436

 - за рахунок доходів міського бюджету -9 011,885 -9 011,885 -1 816,400 -1 816,400 -1 816,400 -10 828,285 

 - за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018 року +4 555,216 +4 555,216 +835,648 +835,648 +835,648 +5 390,864 

 - за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 року +4 170,968 +4 170,968 +980,752 +980,752 +980,752 +5 151,720 

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я вінничан на 

2017-2020 роки" (розділ XI "Заклади охорони здоров’я - 

комунальні некомерційні підприємства, які надають 

первинну медичну допомогу населенню…")

+4 170,968 +4 170,968 +980,752 +980,752 +980,752 +5 151,720 

з них:

   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +1 211,664 +1 211,664 +1 211,664 

   - заходи надання населенню міста Вінниці медичних 

послуг з первинної медичної допомоги
+2 759,804 +2 759,804 +2 759,804 
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програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

     в тому числі:

       = безкоштовне забезпечення продуктами дитячого 

харчування  дітей перших двох років життя із 

малозабезпечених сімей, яким призначається та 

виплачується державна допомога згідно з Законом 

України "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

+182,460 +182,460 +182,460

      = безкоштовне забезпечення жителів міста Вінниці, 

які мають певні рідкісні (орфанні) хвороби, необхідними 

лікарськими засобами (імуноглобулінами) (зчеплена з Х-

хромосомою агаммаглобулінемія (Брутона) (з дефіцитом 

гормону росту); загальний варіабельний імунодефіцит)

+232,584 +232,584 +232,584

     = безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації нирки
+574,097 +574,097 +574,097

     = безкоштовне забезпечення лікувальним харчуванням 

при фенілкетонурії у дітей віком до 18-ти років
+1 146,148 +1 146,148 +1 146,148 

     = безкоштовне забезпечення технічними та іншими 

засобами  осіб з інвалідністю, які є жителями міста 

Вінниці, відповідно до їх індивідуальних програм 

реабілітації (пункт 2.4. розділу XI Програми)

+475,676 +475,676 +475,676

     = забезпечення проведення туберкулінодіагностики 

та вакцинації дітей віком до 18-ти років проти 

туберкульозу (БЦЖ) 

+148,839 +148,839 +148,839

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+199,500 +199,500 +980,752 +980,752 +980,752 +1 180,252

     в тому числі:

     = придбання основних засобів та інших необоротних 

активів (обладнання, в т.ч. медичного, меблів, 

комп’ютерної техніки тощо) для  центрів первинної 

медико-санітарної допомоги м.Вінниці

+780,450 +780,450 +780,450 +780,450

     = проведення поточних ремонтів приміщень центрів 

первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці
+199,500 +199,500 +199,500

     = проведення капітальних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної допомоги м.Вінниці
+200,302 +200,302 +200,302 +200,302

2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та

нецукровий діабет

з них:

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету -7 494,566 -7 494,566 -7 494,566 

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
-7 494,566 -7 494,566 -7 494,566 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів

медичної субвенції

+7 494,566 +7 494,566 +7 494,566

в тому числі:

 = цільові видатки на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
+7 494,566 +7 494,566 +7 494,566

2146 0763
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
-6 476,805 -6 476,805 -6 476,805 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+6 476,805 +6 476,805 +6 476,805

2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

- часткове відшкодування вартості лікарських засобів для

лікування осіб з гіпертонічною хворобою, які отримують субсидії
-358,731 -358,731 -358,731 

з них:

 = за рахунок доходів міського бюджету -1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

 = за рахунок доходів міського бюджету - І півріччя 2018 

року
+641,269 +641,269 +641,269

- забезпечення хворих з артеріальною гіпертензією, які отримують

субсидії, необхідними антигіпертензивними ліками вітчизняного

виробництва за пільговими 50-відсотковими рецептами на

виконання пункту 3.3 підрозділу 3 заходів програми "Профілактика

та лікування артеріальної гіпертензії в місті Вінниці на 2015-2018

роки"

+358,731 +358,731 +358,731

в тому числі:

 = за рахунок доходів міського бюджету - ІІ півріччя 2018 

року 
+358,731 +358,731 +358,731

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +2 161,963 +2 161,963 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +9 523,74952

з них:

 - за рахунок субвенцій з державного бюджету -1 503 393,400 -1 503 393,400 -1 503 393,400 

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+1 503 393,400 +1 503 393,400 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +1 510 755,18652

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 161,963 +2 161,963 +2 161,963

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот
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Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 057 088,300 -1 057 088,300 -1 057 088,300 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 057 088,300 +1 057 088,300 +1 057 088,300

3020
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -272,600 -272,600 -272,600 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+272,600 +272,600 +272,600

3021 1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям

громадян відповідно до законодавства

-8,24002 -8,24002 -8,24002 

3022 1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і

скрапленого газу

+8,24002 +8,24002 +8,24002

3040
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,

тимчасової допомоги дітям

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -312 384,330 -312 384,330 -312 384,330 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+312 384,330 +312 384,330 +312 384,330

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,

особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка

досягла загального пенсійного віку, але не набула права на

пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І

чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати

непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з

інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного

віку

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -132 253,870 -132 253,870 -132 253,870 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+132 253,870 +132 253,870 +132 253,870

3220
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для окремих категорій населення відповідно до законодавства
+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652
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3221 1060

Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення

для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту», для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка

настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або

захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652

в тому числі:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652 +7 361,78652

3230 1040

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках

сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення

батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із

здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 394,300 -1 394,300 -1 394,300 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+1 394,300 +1 394,300 +1 394,300

3240 Інші заклади та заходи +2 161,963 +2 161,963 +2 161,963

3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +2 161,963 +2 161,963 +2 161,963

в тому числі:

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно окремим категоріям громадян міста Вінниці

(відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам

охорони здоров’я, які надають платні медичні послуги за

пільговими тарифами або безкоштовно)

+1 563,172 +1 563,172 +1 563,172

- надання муніципальної пільги демобілізованим

військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її проведення,

на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної

допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення

стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішенням

виконавчого комітету міської ради від 11.01.2018 року №19

+360,000 +360,000 +360,000



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей

батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в

Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та

спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

+50,000 +50,000 +50,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+186,791 +186,791 +186,791

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+186,791 +186,791 +186,791

  з них:

 - Громадська організація "Полум’я надії" на реалізацію 

проекту "Соціальне патрулювання"
+45,365 +45,365 +45,365

 - Громадська організація "Консультаційно-інформаційний 

центр для сім'ї, дітей та молоді" на реалізацію проекту 

"Регіональний центр підтримки сімей, в яких виховується 

дитина з інвалідністю: "Сонечко"

+62,576 +62,576 +62,576

 - Вінницька міська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді 

"Паросток" на реалізацію проекту "Кроки на шляху до 

соціальної інклюзії та професійного зростання"

+78,850 +78,850 +78,850

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників установ та закладів фізичної культури і спорту
+0,500 +0,500 +0,500

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

дітей працівників органів місцевого самоврядування
+1,500 +1,500 +1,500

4000 Культура i мистецтво +253,540 +253,540 +253,540

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +253,540 +253,540 +253,540

4020 0822
Фінансова підтримка фiлармонiй, художніх і музичних колективів,

ансамблів, концертних та циркових організацій
+105,140 +105,140 +105,140

в тому числі:

- фінансова підтримка ЗК "Академічний міський камерний хор

"Вінниця"
+105,140 +105,140 +105,140

4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва +148,400 +148,400 +148,400

4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
+50,000 +50,000 +50,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" +50,000 +50,000 +50,000
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4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва +98,400 +98,400 +98,400

в тому числі:

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проектів у м. Вінниці

+98,400 +98,400 +98,400

в тому числі на реалізацію окремих соціально-культурних 

проектів, визначених переможцями міського конкурсу у 2018 

році, згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради від 

14.06.2018р. №1312

+98,400 +98,400 +98,400

  з них:

 - Вінницька міська молодіжна громадська організація 

"Ноктюрн" на реалізацію проекту "Навчально-розважальна 

серія концертів "Рок-атестація"

+98,400 +98,400 +98,400

5000 Фiзична культура i спорт +310,054 +310,054 +124,143 +247,650 +247,650 +247,650 +557,704

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +310,054 +310,054 +124,143 +172,650 +172,650 +172,650 +482,704

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+310,054 +310,054 +124,143 +172,650 +172,650 +172,650 +482,704

5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +75,000 +75,000 +75,000 +75,000

6000 Житлово-комунальне господарство +49 340,085 +49 340,085 +3 054,36406 +3 054,36406 +3 054,36406 +52 394,44906

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +49 340,085 +49 340,085 +3 054,36406 +3 054,36406 +3 054,36406 +52 394,44906

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+37 697,185 +37 697,185 +37 697,185

6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+37 000,000 +37 000,000 +37 000,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +37 000,000 +37 000,000 +37 000,000

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

комунального господарства 
+697,185 +697,185 +697,185

з них:

 - виготовлення технічної документації на житлові будинки                                                                    +265,000 +265,000 +265,000

- виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних

ділянок та проведення їх державної реєстрації                                                            
+432,185 +432,185 +432,185

6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306

в тому числі:
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- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306 +13 640,48306

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +11 542,900 +11 542,900 -10 586,119 -10 586,119 -10 586,119 +956,781

6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +100,000 +100,000 +100,000

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+100,000 +100,000 +100,000

7300 Будівництво та регіональний розвиток +150,000 +150,000 -20 224,980 -20 224,980 -20 224,980 -20 074,980 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +150,000 +150,000 -20 224,980 -20 224,980 -20 224,980 -20 074,980 

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -45 526,049 -45 526,049 -45 526,049 -45 526,049 

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +3 894,026 +3 894,026 +3 894,026 +3 894,026 

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +2 756,995 +2 756,995 +2 756,995 +2 756,995 

7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -2 862,969 -2 862,969 -2 862,969 -2 862,969 

7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
+4 000,000 +4 000,000 +4 000,000 +4 000,000

7330 0443
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої

інфраструктури комунальної власності
+540,000 +540,000 +540,000 +540,000

7360 Виконання інвестиційних проектів +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

7361 0490
Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

з них:

вул. Замостянська (від вул. Стрілецької до просп. Коцюбинського),

м. Вінниця - реконструкція
+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

в тому числі:

 - співфінансування з міського бюджету (бюджету розвитку) 

на об'єкти, які фінансуються за рахунок коштів державного 

фонду регіонального розвитку відповідно до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2018р. № 372-р

+20 867,043 +20 867,043 +20 867,043 +20 867,043

7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+150,000 +150,000 +150,000

з них:

 - проведення археологічних досліджень у м. Вінниці -200,000 -200,000 -200,000 

 - проведення археологічних досліджень на території пам’ятки 

архітектури національного значення "Башта та мур" по вул. Мури,1 

у м.Вінниці

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

 - проведення археологічних досліджень Замкової гори у м. Вінниці +150,000 +150,000 +150,000
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7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+48 977,72580 +48 977,72580 +23 000,000 +48 977,72580

з них:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

 - за рахунок доходів міського бюджету +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000

7460
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури
+48 977,72580 +48 977,72580 +23 000,000 +48 977,72580

7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
+23 000,000 +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000

в тому числі:

- капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське шосе в

м. Вінниці
+23 000,000 +23 000,000 +23 000,000 +23 000,000

7462 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої

інфраструктури за рахунок субвенції з  державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

в тому числі:

- за рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

з них:

 - капітальний ремонт дороги та тротуару по вул. Гніванське 

шосе в м. Вінниці
+25 977,72580 +25 977,72580 +25 977,72580

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +25,000 +25,000 +2 393,990 -1 701,288 +4 095,278 +4 027,234 +2 418,990

з них:

- за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. (за рахунок

цільового фонду міської ради на розвиток та утримання

житлово-комунального господарства, енергетики та

транспорту) 

+1 170,044 +1 170,044 +1 170,044 

 - за рахунок доходів міського бюджету +25,000 +25,000 +1 223,946 -1 701,288 +2 925,234 +4 027,234 +1 248,946

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +4 027,234 +4 027,234 +4 027,234 +4 027,234 

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР "Муніципальна поліція" +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 +1 027,234 

 - поповнення статутного капіталу КУП "ЕкоВін"        +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 

7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +25,000 +25,000 +25,000

7690 Інша економічна діяльність -1 633,244 -1 701,288 +68,044 -1 633,244 
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7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

-1 633,244 -1 701,288 +68,044 -1 633,244 

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +1 311,680 +1 311,680 +1 311,680 

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+218,044 +218,044 +218,044 

з них:

 - за рахунок залишку коштів, що утворився по спеціальному 

фонду міського бюджету станом на 01.01.2018р. 
+1 170,044 +1 170,044 +1 170,044 

- цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної

документації та правовстановлюючих документів на об’єкти

комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-3 162,968 -3 012,968 -150,000 -3 162,968 

8300 Охорона навколишнього природного середовища +3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюджету +3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

8310
Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного

середовища
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 

8313 0513
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного

середовища
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 

в тому числі:

- будівництво самопливної та напірної мережі каналізації по

вул.Чумацькій (від перехрестя з I пров. А.Турчановича до

вул.Чехова) за рахунок субвенції з обласного бюджету (кошти

фонду охорони навколишнього природного середовища)                     

+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000 

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+300,000 +300,000 +700,000 +700,000 +700,000 +1 000,000

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +300,000 +300,000 +700,000 +700,000 +700,000 +1 000,000 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на створення умов для

роботи Вінницького обласного молодіжного центру "Квадрат", а

саме: на придбання меблів, обладнання та на проведення

молодіжних заходів

+300,000 +300,000 +700,000 +700,000 +700,000 +1 000,000 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+981,067 +981,067 +3 125,000 +3 125,000 +3 125,000 +4 106,067

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+981,067 +981,067 +3 125,000 +3 125,000 +3 125,000 +4 106,067 

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у місті Вінниці, матеріально-технічного

забезпечення підрозділів Вінницького міського управління

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на

2016-2020 роки"

+2 900,000 +2 900,000 +2 900,000 +2 900,000 

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

+551,067 +551,067 +551,067 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 +551,067 +551,067 +551,067

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+230,000 +230,000 +230,000 

з них:

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 Національної 

гвардії України 
+230,000 +230,000 +230,000

- виконання "Програми організаційного забезпечення діяльності

судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
+225,000 +225,000 +225,000 +225,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний адміністративний 

суд 
+225,000 +225,000 +225,000 +225,000

- виконання заходів "Комплексної програми Вінницької міської

ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

-295,000 -295,000 -305,000 -305,000 -305,000 -600,000 

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
-295,000 -295,000 -305,000 -305,000 -305,000 -600,000 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / тимчасовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:

- виконання "Комплексної програми Вінницької міської ради,

Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, ГУ ДФС у

Вінницькій області, у тому числі Вінницького управління ГУ ДФС

у Вінницькій області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб на 2014-2020 роки"

+495,000 +495,000 +305,000 +305,000 +305,000 +800,000

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної служби у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000 +200,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ ДФС у 

Вінницькій області
+200,000 +200,000 +200,000

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій 

області
+295,000 +295,000 +305,000 +305,000 +305,000 +600,000

Всього +54 976,264 +54 976,264 +124,143 +141,772 +49 491,96538 -1 701,288 +51 193,25338 +22 147,48358 +104 468,22938

Міський голова  С.Моргунов     



до   рішення міської ради

від 27.06.2018 №1229

(тис. грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

0219800

Виконавчий 

комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів 

981,067 3 125,000 4 106,067

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
981,067 981,067

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
3 125,000 3 125,000

в тому числі:

- виконання заходів "Програми поліпшення

техногенної та пожежної безпеки у місті Вінниці,

матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Вінницького міського управління Головного

управління ДСНС України у Вінницькій області на

2016-2020 роки"

2 900,000 2 900,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
2 900,000 2 900,000

- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у

місті Вінниці на 2014-2019 роки"

551,067 551,067

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
551,067 551,067

    з них:

 = заходи, які виконує військова частина А1231 551,067 551,067

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
551,067 551,067

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми 

на 2015-2018 роки в м. Вінниці"
230,000 230,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
230,000 230,000

    з них:

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
230,000 230,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
230,000 230,000

- виконання "Програми організаційного забезпечення

діяльності судів м.Вінниці на 2015-2020 роки"
225,000 225,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
225,000 225,000

    з них:

 = заходи, які виконує Вінницький окружний 

адміністративний суд 
225,000 225,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
225,000 225,000

- виконання заходів "Комплексної програми

Вінницької міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у

Вінницькій області, ГУ ДФС у Вінницькій області,

виконавчого комітету міської ради, департаментів і

відділів міської ради по контролю за дотриманням

зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету

підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб

на 2014-2020 роки"

-295,000 -305,000 -600,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-295,000 -295,000

 Додаток 8

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок направлення вільного залишку 

бюджетних коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-305,000 -305,000

з них:

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС 

у Вінницькій області
-295,000 -305,000 -600,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-295,000 -295,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
-305,000 -305,000

- виконання "Комплексної програми Вінницької

міської ради, Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій

області, ГУ ДФС у Вінницькій області, у тому числі

Вінницького управління ГУ ДФС у Вінницькій

області, виконавчого комітету міської ради,

департаментів і відділів міської ради по контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого

бюджету підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб на 2014-2020 роки"

495,000 305,000 800,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
495,000 495,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
305,000 305,000

з них:

 = Головне управління Державної фіскальної 

служби у Вінницькій області
200,000 200,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
200,000 200,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке управління ГУ 

ДФС у Вінницькій області
200,000 200,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
200,000 200,000

 = заходи, які виконує Вінницька ОДПІ ГУ ДФС 

у Вінницькій області
295,000 305,000 600,000

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
295,000 295,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
305,000 305,000

0611020 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч.

школою-дитячим садком, інтернатом при школі),

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,

колегіумами

4 470,000 4 470,000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 4 470,000 4 470,000

з них:

 - за рахунок залишку коштів по освітній субвенції з 

державного бюджету
4 470,000 4 470,000

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 4 470,000 4 470,000

0712010
Департамент 

охорони здоров’я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
28,300 28,300

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
28,300 28,300

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету
28,300 28,300

в тому числі:

 = співфінансування заходів з виконання спільного 

з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

28,300 28,300

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній 

субвенції з державного бюджету
28,300 28,300



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку

28,300 28,300

0712110
Департамент 

охорони здоров’я
Первинна медична допомога населенню

0712111

Первинна медична допомога населенню, що

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-957,840 -957,840

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
957,840 957,840

з них:

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету
-1 187,936 -1 187,936

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
-1 187,936 -1 187,936

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету - І півріччя 2018 року 
230,096 230,096

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)

програм, не віднесені до заходів розвитку
230,096 230,096

 - за рахунок залишку коштів по медичній субвенції з 

державного бюджету - ІІ півріччя 2018 року 
957,840 957,840

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
957,840 957,840

в тому числі:

 = на виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2017-2020 роки" (розділ XI 

"Заклади охорони здоров’я - комунальні 

некомерційні підприємства, які надають 

первинну медичну допомогу населенню…")

957,840 957,840

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

первинну медичну допомогу

957,840 957,840

в тому числі:

   = оплата послуг оренди приміщення по 

вул.Шепеля,23 КНП "ЦПМСД №5 м. Вінниці"
6,300 6,300

   = проведення поточних ремонтів приміщень  

центрів первинної медико-санітарної 

допомоги м.Вінниці

0,104 0,104

   = придбання основних засобів та інших 

необоротних активів (обладнання, в т.ч. 

медичного, меблів, комп’ютерної техніки 

тощо) для  центрів первинної медико-

санітарної допомоги м.Вінниці

951,436 951,436

ВСЬОГО 1 009,367 7 595,000 8 604,367

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов    


