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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 06.09.2018 №1925 
   м. Вінниця 

 

 

Про перерозподіл  

видатків міського бюджету 

 
 

Керуючись п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 14.6 

пункту 14 рішення міської ради від 22.12.2017р. №969 «Про міський бюджет на 

2018 рік», розглянувши звернення департаментів  міського господарства, 

енергетики, транспорту та зв’язку, виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

 

1. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2018 рік згідно з додатками 1- 5  до рішення. 

 

2. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду міського 

бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, на  

4100,0тис.грн. згідно з додатком 2 до рішення. 

 

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

до рішення міської ради від 22.12.2017 №969», яке буде винесено на розгляд 

чергової сесії міської ради.    

                                                                                                                            

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови В.Скальського.  

 
 

Міський голова                                                             С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Шевчук Наталія Борисівна 

Заступник начальника бюджетного відділу 

 

 

 



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

Всього за типом кредитора +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

200000 Внутрішнє фінансування +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

,

Всього за типом боргового зобов'язання +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

600000 Фінансування за активними операціями +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

В.о. керуючого справами виконкому С.Чорнолуцький

               Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської 

ради

від 06.09.2018 №1925

Зміни до фінансування міського бюджету на 2018 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 2

до  рішення виконавчого комітету міської ради   

від 06.09.2018 №1925

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

1200000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

1210000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

Всього +4 100,000 +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

В.о. керуючого справами виконкому 

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

С.Чорнолуцький

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

з них:



від 06.09.2018 №1925

(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

1200000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

1210000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

1217670 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
-4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

Поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго" 
-4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

Всього -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

В.о. керуючого справами виконкому 

 Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської 

ради

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

С. Чорнолуцький



від 06.09.2018 №1925

(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

1200000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 

1210000 Департамент міського господарства -4 100,000 -4 100,000 

1217670 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)

-4 100,000 -4 100,000 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-4 100,000 -4 100,000 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +4 100,000 +4 100,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +4 100,000 +4 100,000

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)

+4 100,000 +4 100,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+4 100,000 +4 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +4 100,000 +4 100,000

Всього +4 100,000 -4 100,000 

В.о. керуючого справами виконкому 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету міської 

ради   

Зміни до переліку програм, затверджених міською радою, які фінансуватимуться

за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році

С.Чорнолуцький



Додаток 5

до рішення виконавчого комітету міської ради   

від 06.09.2018 №1925

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

6000 Житлово-комунальне господарство +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +4 100,000 +4 100,000 +4 100,000

7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

Всього +4 100,000 +4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 -4 100,000 

В.о. керуючого справами виконкому 

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:

С.Чорнолуцький


