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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від13.09.2018 №1934 

         м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 22.12.2017 №969» 

 

 

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проект рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.12.2017 №969»  (додається). 

 

2.  Подати  вищезазначений проект рішення на розгляд міської ради. 

 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її 

виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для включення до 

проекту порядку денного 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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Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від 13.09.2018 №1934 

 

 

Проект рішення міської ради 

 

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 обласної державної адміністрації від 

30.08.2018р. №684, рішення виконавчого комітету міської ради 06.09.2018р. 

№1925, розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів  міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою,  енергетики, транспорту та зв’язку, соціальної політики, 

комунального майна, освіти, охорони здоров’я, капітального будівництва, 

фінансів, економіки і інвестицій, 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 

239,644 тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з обласного бюджету - 

на 239,644 тис.грн. 

 

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

2100,0 тис.грн., в тому числі  доходи бюджету розвитку -  на 2000,0тис.грн. 
 

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

15136,462тис.грн.  
      

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

4821,145 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. 
      

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: 
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«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

876671,25734тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

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

у сумі 876671,25734 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 976654,05999 тис.грн., в тому числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 97511,97618 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився 

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

97511,97618 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 879142,08381тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 876671,25734 тис.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 17617,963тис.грн. на 

додаткові видатки міського бюджету згідно з додатком 8 до даного рішення, в 

тому числі: 

- в сумі 10596,818 тис.грн. - на додаткові видатки загального фонду 

міського бюджету; 

- в сумі 7021,145 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). 

 

1.10 . 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 

3189468,24845тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

1.11 .  Пункт 22 рішення викласти в новій редакції:  

«22. Надати дозвіл департаменту міського господарства міської ради, як 

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 

67400,0тис.грн., передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на 2018 

рік по КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутного капіталу КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», на розрахунковий рахунок зазначеного 

комунального підприємства, відкритий в установі банку. 

Установа банку, в якій відкрито рахунок КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго», зазначається в рішенні виконавчого комітету 

міської ради. 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік». 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку (В.Кривіцький).  
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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 -3 133,400 -3 233,400 +100,000

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
-4 033,400 -4 033,400 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб -4 033,400 -4 033,400 

з них:

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
-4 033,400 -4 033,400 

18000000 Місцеві податки +800,000 +800,000

в тому числі:

18010000 Податок на майно +800,000 +800,000

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +800,000 +800,000

19000000 Інші податки і збори +100,000 +100,000

19010000 Екологічний податок +100,000 +100,000

з них:

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення
+46,000 +46,000

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти +50,000 +50,000

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
+4,000 +4,000

20000000 Неподаткові надходження +4 733,400 +3 233,400 +1 500,000 +1 500,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +3 133,400 +3 133,400

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів +3 000,000 +3 000,000

21080000 Інші надходження +133,400 +133,400

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

+3,400 +3,400

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
+130,000 +130,000

24000000 Інші  неподаткові  надходження +1 600,000 +100,000 +1 500,000 +1 500,000

24060000 Інші  надходження  +100,000 +100,000

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

+100,000 +100,000

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
+1 500,000 +1 500,000 +1 500,000

30000000 Доходи від операцій з капіталом +500,000 +500,000 +500,000

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

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

40000000 Офіційні трансферти +239,644 +239,644

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +239,644 +239,644

з них:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +239,644 +239,644

в тому числі:

 = субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних 

маршрутах загального користування

+239,644 +239,644

Разом власних і закріплених доходів +2 100,000 +2 100,000 +2 000,000

Всього доходів +2 339,644 +239,644 +2 100,000 +2 000,000

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

Зміни до доходів міського бюджету на 2018 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

Всього за типом кредитора +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

200000 Внутрішнє фінансування +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

208200 На кінець періоду -17 617,963 -17 617,963 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-2 721,145 +2 721,145 +2 721,145

,

Всього за типом боргового зобов'язання +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

600000 Фінансування за активними операціями +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +17 617,963 +14 896,818 +2 721,145 +2 721,145

602200 На кінець періоду -17 617,963 -17 617,963 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-2 721,145 +2 721,145 +2 721,145

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування міського бюджету на 2018 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Додаток 3

до проекту рішення міської ради

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0200000 Виконавчий комітет міської ради +155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

0210000 Виконавчий комітет міської ради +155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в 

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +155,700 +155,700 +1 136,000 +1 136,000 +1 136,000 +1 291,700

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+155,700 +155,700 +1 136,000 +1 136,000 +1 136,000 +1 291,700

 = Департамент патрульної поліції +125,000 +125,000 +125,000 +125,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+125,000 +125,000 +125,000 +125,000

1200000 Департамент міського господарства -3 970,000 -3 970,000 -3 970,000 -3 970,000 

1210000 Департамент міського господарства -3 970,000 -3 970,000 -3 970,000 -3 970,000 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+130,000 +130,000 +130,000 +130,000

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

1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -311,524 -311,524 -311,524 -311,524 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+130,000 +130,000 +130,000 +130,000

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +441,524 +441,524 +441,524 +441,524

в тому числі:

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

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку



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

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+441,524 +441,524 +441,524 +441,524

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 

1200000 Департамент житлового господарства +200,000 +200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

1210000 Департамент житлового господарства +200,000 +200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +200,000 +200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +200,000 +200,000 -200,000 -200,000 -200,000 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +441,118 +441,118 +5 000,145 +5 000,145 +5 000,145 +5 441,263

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +441,118 +441,118 +5 000,145 +5 000,145 +5 000,145 +5 441,263

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+441,118 +441,118 +4 250,145 +4 250,145 +4 250,145 +4 691,263

 - за рахунок доходів міського бюджету +750,000 +750,000 +750,000 +750,000

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +441,118 +441,118 +5 000,145 +5 000,145 +5 000,145 +5 441,263

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+441,118 +441,118 +4 250,145 +4 250,145 +4 250,145 +4 691,263 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

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

1916010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

0800000 Департамент соціальної політики +239,644 +239,644 +239,644

0810000 Департамент соціальної політики +239,644 +239,644 +239,644

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +239,644 +239,644 +239,644



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

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

0813030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+239,644 +239,644 +239,644

0813033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+239,644 +239,644 +239,644

в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+239,644 +239,644 +239,644

0600000 Департамент освіти +100,000 +100,000 +100,000

0610000 Департамент освіти +100,000 +100,000 +100,000

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

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

0611020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+955,86479 +955,86479 +663,16934 +119,013 +955,86479

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +647,31879 +647,31879 +535,02434 +647,31879

 - за рахунок доходів міського бюджету +308,546 +308,546 +128,145 +119,013 +308,546

0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами -955,86479 -955,86479 -663,16934 -119,013 -955,86479 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -647,31879 -647,31879 -535,02434 -647,31879 

 - за рахунок доходів міського бюджету -308,546 -308,546 -128,145 -119,013 -308,546 

0618330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів +100,000 +100,000 +100,000

0700000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

0710000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

1500000 Департамент капітального будівництва +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 

1510000 Департамент капітального будівництва +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560

1517320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +1 889,560 +1 889,560 +1 889,560 +1 889,560 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +650,000 +650,000 +650,000 +650,000 

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +1 239,560 +1 239,560 +1 239,560 +1 239,560 



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

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку

1517360 Виконання інвестиційних проектів +600,000 +600,000 +600,000 +600,000 

1517363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+600,000 +600,000 +600,000 +600,000 

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради",

вул. Чумацька,268, м. Вінниця

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

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+600,000 +600,000 +600,000 +600,000

3700000 Департамент фінансів +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

3710000 Департамент фінансів +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на реалізацію проекту

"Реставрація пам’ятки архітектури національного значення "Башта

та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці.

Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи"

+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

Всього +15 136,462 +15 136,462 +4 821,145 +100,000 +4 721,145 +4 721,145 +19 957,607



в тому числі на: в тому числі на:

заходи, які виконує 

Головне управління 

Національної поліції у 

Вінницькій області

заходи, які виконує 

Головне управління 

Національної поліції 

у Вінницькій 

області

Державний бюджет +155,700 +155,700 +155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 136,000 +1 136,000

Обласний бюджет

Всього +155,700 +155,700 +155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 136,000 +1 136,000

Додаток 4

до проекту рішення міської ради

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

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду Субвенції спеціального 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:

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 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

з них:

 Головне 

управління 

Національної 

поліції у 

Вінницькій 

області

 виконання 

"Комплексної 

правоохоронної 

програми на 2015-

2018 роки в 

м.Вінниці"

 Головне управління 

Національної поліції 

у Вінницькій 

області

з них:



Державний бюджет

Обласний бюджет

Всього

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

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

(тис.грн.)

в тому числі на:

в тому числі на:

заходи, які виконує 

Управління 

патрульної поліції у 

Вінницькій області 

Департаменту 

патрульної поліції

+125,000 +125,000

+1 380,000 +1 380,000

+125,000 +125,000 +1 380,000 +1 380,000

Субвенції з міського бюджету

Субвенції спеціального фонду

в тому числі на:

Інші субвенції 

з місцевого 

бюджету 

Разом

з них:

  Департамент 

патрульної поліції

реалізацію проекту "Реставрація 

пам’ятки архітектури національного 

значення "Башта та мур" (охоронний 

номер 55/3) по вул.Мури, 1 в м. 

Вінниці. Протиаварійні та 

невідкладні консерваційні роботи" (за 

рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському 

бюджеті станом на 01.01.2018р.)



(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 +1 638,106 +1 638,106 +2 489,560 

1510000 Департамент капітального будівництва +1 638,106 +1 638,106 +2 489,560

1517320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+1 239,560 +1 239,560 +1 889,560 

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +650,000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І

ступеня №5 Вінницької міської ради" по

вул.Б.Ступки,18 в м. Вінниця

+650,000

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +1 239,560 +1 239,560 +1 239,560 

Реконструкція приміщень будівлі "Вінницький

міський клінічний пологовий будинок №1" по

вул.Хмельницьке шосе,98 в м. Вінниця

+739,560 +739,560 +739,560 

Реконструкція приміщень третього поверху будівлі

"Вінницький міський клінічний пологовий будинок

№2"  по вул. Коцюбинського,50 в м.Вінниця

+500,000 +500,000 +500,000 

1517360 Виконання інвестиційних проектів         +398,546 +398,546 +600,000

1517363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій                                   

+398,546 +398,546 +600,000

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №17 Вінницької міської ради",

вул.Чумацька,268, м. Вінниця

+398,546 +398,546 +600,000

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
+600,000

1200000 Департамент міського господарства -4 411,524 -4 411,524 -4 411,524 

1210000 Департамент міського господарства -4 411,524 -4 411,524 -4 411,524 

1217310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -311,524 -311,524 -311,524 

 Додаток 5

до проекту рішення міської ради

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 теплових мереж, котелень, систем

теплозабезпечення, мереж водопостачання,

насосних станцій підвищення тиску води та інших

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

-441,524 -441,524 -441,524 

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією -441,524 -441,524 -441,524 

Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків

по вул. Хмельницьке шосе,22 (територія КЗ

"Вінницький міський палац дітей та юнацтва імені

Лялі Ратушної") в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

+130,000 +130,000 +130,000

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2018р.

+130,000

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 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 261,000

0210000 Виконавчий комітет міської ради +1 261,000

0219800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

Капітальні видатки +1 261,000

в тому числі:

 за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки +1 261,000

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2015-2018 роки в м. Вінниці"
Капітальні видатки +1 261,000

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
Капітальні видатки +1 136,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
Капітальні видатки +1 136,000

 = Департамент патрульної поліції Капітальні видатки +125,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
Капітальні видатки +125,000



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

1200000 Департамент міського господарства +441,524

1210000 Департамент міського господарства +441,524

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури Капітальні видатки +441,524

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м. Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні

роботи

Капітальні видатки +441,524

1200000 Департамент житлового господарства -200,000 

1210000 Департамент житлового господарства -200,000 

1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки -200,000 

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+5 000,145

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+5 000,145

1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальні видатки +5 000,145

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
Капітальні видатки +4 250,145

0700000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 

0710000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
Капітальні видатки -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету Капітальні видатки -1 239,560 

3700000 Департамент фінансів +1 380,000

3710000 Департамент фінансів +1 380,000

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету Капітальні видатки +1 380,000

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на реалізацію

проекту "Реставрація пам’ятки архітектури національного

значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул.

Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні

консерваційні роботи"

Капітальні видатки +1 380,000

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 направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 

01.01.2018р.

Капітальні видатки +1 380,000

Всього -2 773,418 -2 773,418 +4 721,145



(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 +155,700 +1 261,000 +1 416,700

0210000 Виконавчий комітет міської ради +155,700 +1 261,000 +1 416,700

0219800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+155,700 +1 261,000 +1 416,700

в тому числі:

  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+155,700 +1 261,000 +1 416,700

в тому числі:

- 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)

+155,700 +1 261,000 +1 416,700

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+155,700 +1 136,000 +1 291,700

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+155,700 +1 136,000 +1 291,700

 = Департамент патрульної поліції +125,000 +125,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+125,000 +125,000

Додаток 6

 до проекту рішення міської ради

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

1200000 Департамент міського господарства -3 970,000 -3 970,000 

1210000 Департамент міського господарства -3 970,000 -3 970,000 

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

м.Вінниці на 2018 рік 
-311,524 -311,524 

1217340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програми реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

міської ради від 22.12.2017р. №1020, зі змінами)

+441,524 +441,524

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури

місцевого значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в

м.Вінниці (охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+441,524 +441,524

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 

1200000 Департамент житлового господарства +200,000 -200,000 

1210000 Департамент житлового господарства +200,000 -200,000 

1216030 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)

+200,000 -200,000 



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

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +441,118 +5 000,145 +5 441,263

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +441,118 +5 000,145 +5 441,263

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)

+441,118 +5 000,145 +5 441,263

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +14 100,000 +14 100,000

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +14 100,000 +14 100,000

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)

+14 100,000 +14 100,000

1916012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+14 100,000 +14 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +14 100,000 +14 100,000

0600000 Департамент освіти +100,000 +100,000

0610000 Департамент освіти +100,000 +100,000

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)

+955,86479 +955,86479

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +647,31879 +647,31879

 - за рахунок доходів міського бюджету +308,546 +308,546

0611030 0921
Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними)

школами

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 роки

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

змінами)

-955,86479 -955,86479 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -647,31879 -647,31879 



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 доходів міського бюджету -308,546 -308,546 

0618330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних

ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного

середовища м.Вінниці на 2017-2020 роки (рішення

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

+100,000 +100,000

0700000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 -1 239,560 

0710000 Департамент охорони здоров’я -1 239,560 -1 239,560 

0712030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-1 239,560 -1 239,560 

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

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

змінами)

-1 239,560 -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 239,560 -1 239,560 

1500000 Департамент капітального будівництва +2 489,560 +2 489,560

1510000 Департамент капітального будівництва +2 489,560 +2 489,560

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

м.Вінниці на 2018 рік 
+1 889,560 +1 889,560

1517321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +650,000 +650,000

1517322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +1 239,560 +1 239,560

1517360 Виконання інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2018 рік 
+600,000 +600,000

1517363 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих

територій

+600,000 +600,000

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального

закладу "Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької

міської ради", вул. Чумацька,268, м. Вінниця

+600,000 +600,000

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+600,000 +600,000

3700000 Департамент фінансів +1 380,000 +1 380,000

3710000 Департамент фінансів +1 380,000 +1 380,000

3719770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 380,000 +1 380,000



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 реалізацію

проекту "Реставрація пам’ятки архітектури національного

значення "Башта та мур" (охоронний номер 55/3) по вул.

Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні та невідкладні

консерваційні роботи"

Програма реставрації об’єктів культурної спадщини на

території м. Вінниці на 2018-2020 роки (рішення

міської ради від 22.12.2017р. №1020, зі змінами)

+1 380,000 +1 380,000

Всього +14 896,818 +4 821,145 +19 717,963



Додаток 7

до проекту рішення міської ради

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

1000 Освіта

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

 - за рахунок доходів міського бюджету

1020 0921

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними

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

спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

+955,86479 +955,86479 +663,16934 +119,013 +955,86479

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +647,31879 +647,31879 +535,02434 +647,31879

 - за рахунок доходів міського бюджету +308,546 +308,546 +128,145 +119,013 +308,546 

1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами -955,86479 -955,86479 -663,16934 -119,013 -955,86479 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -647,31879 -647,31879 -535,02434 -647,31879 

 - за рахунок доходів міського бюджету -308,546 -308,546 -128,145 -119,013 -308,546 

2000 Охорона здоров’я -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
-1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 -1 239,560 

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +239,644 +239,644 +239,644

з них:

 - за рахунок субвенцій з обласного бюджету +239,644 +239,644 +239,644

3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+239,644 +239,644 +239,644

3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+239,644 +239,644 +239,644

 в тому числі:

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій

громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах

загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету 

+239,644 +239,644 +239,644

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:



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:

6000 Житлово-комунальне господарство +14 741,118 +14 741,118 +4 800,145 +4 800,145 +4 800,145 +19 541,263

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10 441,118 +10 441,118 +4 250,145 +4 250,145 +4 250,145 +14 691,263

 - за рахунок доходів міського бюджету +4 300,000 +4 300,000 +550,000 +550,000 +550,000 +4 850,000

6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +14 100,000 +14 100,000 +14 100,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+10 000,000 +10 000,000 +10 000,000

6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +641,118 +641,118 +4 800,145 +4 800,145 +4 800,145 +5 441,263

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+441,118 +441,118 +4 250,145 +4 250,145 +4 250,145 +4 691,263

7300 Будівництво та регіональний розвиток +2 619,560 +2 619,560 +2 619,560 +2 619,560

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+130,000 +130,000 +130,000 +130,000

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560 +2 489,560

7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -311,524 -311,524 -311,524 -311,524 

в тому числі:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+130,000 +130,000 +130,000 +130,000

7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення +1 889,560 +1 889,560 +1 889,560 +1 889,560 

7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +650,000 +650,000 +650,000 +650,000 

7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів +1 239,560 +1 239,560 +1 239,560 +1 239,560 

7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +441,524 +441,524 +441,524 +441,524

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам'ятки архітектури місцевого

значення "Готель "Франсуа" по вул.Соборна,50 в м.Вінниці

(охоронний номер №222-м), в т.ч. проектні роботи

+441,524 +441,524 +441,524 +441,524

7360 Виконання інвестиційних проектів +600,000 +600,000 +600,000 +600,000 

7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
+600,000 +600,000 +600,000 +600,000 

з них:

- реконструкція будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Дошкільний навчальний заклад №17 Вінницької міської ради",

вул. Чумацька,268, м. Вінниця

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

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:

 - співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
+600,000 +600,000 +600,000 +600,000

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 

8300 Охорона навколишнього природного середовища +100,000 +100,000 +100,000

з них:

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

8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів +100,000 +100,000 +100,000

9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на реалізацію проекту

"Реставрація пам’ятки архітектури національного значення "Башта

та мур" (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці.

Протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи"

+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+1 380,000 +1 380,000 +1 380,000 +1 380,000

9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2018р.
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2015-2018

роки в м. Вінниці"
+155,700 +155,700 +1 261,000 +1 261,000 +1 261,000 +1 416,700 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +155,700 +155,700 +1 136,000 +1 136,000 +1 136,000 +1 291,700 

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:

  - заходи, які виконує Головне управління Національної 

поліції у Вінницькій області
+155,700 +155,700 +1 136,000 +1 136,000 +1 136,000 +1 291,700 

 = Департамент патрульної поліції +125,000 +125,000 +125,000 +125,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної поліції у 

Вінницькій області Департаменту патрульної поліції
+125,000 +125,000 +125,000 +125,000 

Всього +15 136,462 +15 136,462 +4 821,145 +100,000 +4 721,145 +4 721,145 +19 957,607



до проекту рішення міської ради

(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 

155,700 1 261,000 1 416,700

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
155,700 155,700

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
1 261,000 1 261,000

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 

2015-2018 роки в м. Вінниці"
155,700 1 261,000 1 416,700

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
155,700 155,700

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
1 261,000 1 261,000

    з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
155,700 1 136,000 1 291,700

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
155,700 155,700

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
1 136,000 1 136,000

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
155,700 1 136,000 1 291,700

2620
Поточні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
155,700 155,700

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
1 136,000 1 136,000

 = Департамент патрульної поліції 125,000 125,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
125,000 125,000

в тому числі:

 - заходи, які виконує Управління патрульної 

поліції у Вінницькій області Департаменту 

патрульної поліції

125,000 125,000

3220
Капітальні трансферти органам державного управління 

інших рівнів
125,000 125,000

1217310

Департамент 

міського 

господарства

Будівництво об'єктів житлово-комунального

господарства
130,000 130,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 130,000 130,000

в тому числі:

3142

Реконструкція дитячого та спортивного майданчиків по

вул. Хмельницьке шосе,22 (територія КЗ «Вінницький

міський палац дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної») в

м. Вінниці  (в т.ч. проектні роботи)

130,000 130,000

1416030

Департамент 

комунального 

господарства та 

благоустрою

Організація благоустрою населених пунктів 441,118 4 250,145 4 691,263

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 441,118 441,118

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 4 250,145 4 250,145

1916010

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Утримання та ефективна експлуатація об’єктів

житлово-комунального господарства
10000,000 10000,000

 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

1916012
Забезпечення діяльності з виробництва,

транспортування, постачання теплової енергії
10000,000 10000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
10000,000 10000,000

в тому числі:

- фінансова підтримка КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
10000,000 10000,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
10000,000 10000,000

3719770
Департамент 

фінансів
Інші субвенції з місцевого бюджету 1 380,000 1 380,000

3220
Капітальні трансферти органам державного

управління інших рівнів
1 380,000 1 380,000

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на реалізацію

проекту "Реставрація пам’ятки архітектури

національного значення "Башта та мур" (охоронний

номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протиаварійні

та невідкладні консерваційні роботи"

1 380,000 1 380,000

3220
Капітальні трансферти органам державного 

управління інших рівнів
1 380,000 1 380,000

ВСЬОГО 10 596,818 7 021,145 17 617,963

  С.Чорнолуцький В.о. керуючого справами виконкому


