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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 14.09.2017 р. № 2054 

   м. Вінниця 

 

 

Про проект рішення міської ради 

«Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2016 №509» 

 

 

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 23.12.2016 №509»  (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 14.09.2017 р. № 2054 

 

 

Проект рішення міської ради 

 
Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2016 №509 
 

 
 

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

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

розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

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

містобудування, комунального майна, соціальної політики, земельних ресурсів, 

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

самоврядного контролю, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і 

спорту, міська рада    

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести до рішення міської ради від 23.12.2016 №509 «Про міський бюджет 

на 2017 рік» наступні зміни: 
   
1.1 . Збільшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на 

47533,909тис.грн., в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України - на 47533,909 тис.грн. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду міського бюджету на 2017 рік на 

33857,847 тис.грн., в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України - на 33633,107 тис.грн. згідно з додатком  8 до даного рішення. 

 

1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік на 

15348,062  тис.грн., в тому числі за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України - на 13900,802 тис.грн. згідно з додатком  8 до даного рішення. 

 

1.4 . Перерозподілити доходи загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2017 рік. 
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1.5  . Перерозподілити видатки  загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2017 рік. 

 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3,   6-

8 рішення відповідно до додатків 1-6 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

901567,367тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів 

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

901567,367тис. грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит міського бюджету у сумі 1173909,180 тис.грн., в тому числі: 

1.6.1. загального фонду міського бюджету у сумі 259201,732 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити направлення залишку коштів, що 

утворився по загальному фонду міського  бюджету станом на 01.01.2017р., в 

сумі 259201,732 тис.грн. 

1.6.2. спеціального фонду міського бюджету у сумі 914707,448 тис.грн., 

джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 901567,367тис.грн. та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду міського  

бюджету станом на 01.01.2017р., в сумі 13140,081 тис.грн.  згідно з додатком 2 

цього рішення». 

 

1.8 . Відновити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по 

загальному фонду міського бюджету станом на 01.01.2017р., в сумі 

13,0тис.грн., в тому числі за рахунок зменшення додаткових видатків 

загального фонду міського бюджету  в сумі 13,0 тис.грн., згідно з додатком 7 до 

даного рішення. 

 

1.9 . Направити залишок коштів, що утворився по спеціальному фонду міського  

бюджету станом на 01.01.2017 р., в сумі  1685,0,0 тис.грн. на додаткові видатки 

спеціального фонду міського бюджету згідно з додатком 2 до даного рішення, в 

тому числі за рахунок надходжень до цільового фонду міської ради на розвиток 

та утримання житлово-комунального господарства, енергетики та транспорту в 

сумі  1685,0,0 тис.грн. 

 

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 

2786375,13221 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

1.11 . В четвертому абзаці пункту 17 тексту рішення цифру «5777,190» 

замінити цифрою «6525,190». 

 

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

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

рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 140192,062 тис.грн., в тому 
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числі фонд оплати праці 90554,564 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 

29885,237 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 2182,052 тис.грн.». 

 

1.13 . Абзац третій пункту 23 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в сумі 

24195,344тис. грн.». 

 

1.14 . Абзац другий пункту 24 тексту рішення   викласти в новій редакції: 

«- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в сумі 106070,9 тис.грн.». 

 

1.15 . Пункт 28 викласти в новій редакції: 

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

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів, 

передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на 2017 рік по КПКВК 

1417470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 

3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки наступних 

комунальних підприємств, відкриті в установах банків: 

- МКП «Вінницька міська аптека» в сумі 1000,0 тис. грн.; 

-  КП «Міський лікувально-діагностичний центр» в сумі 80,0 тис. грн. 

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансових планів підприємств на 2017 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 +42 651,909 +42 656,909 -5,000 

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

вартості
+31 000,000 +31 000,000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб +31 000,000 +31 000,000

з них:

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

доходів платника податку у вигляді заробітної плати
+27 000,000 +27 000,000

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород 

та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами

+2 000,000 +2 000,000

11010500
Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування
+2 000,000 +2 000,000

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів +50,000 +50,000

13030000 Рентна плата за користування надрами +50,000 +50,000

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення 
+50,000 +50,000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -639,000 -639,000 

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) 
-1 639,000 -1 639,000 

14031900 Пальне -1 639,000 -1 639,000 

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
+1 000,000 +1 000,000

18000000 Місцеві податки +12 245,909 +12 245,909

в тому числі:

18010000 Податок на майно +6 245,909 +6 245,909

18010500 Земельний податок з юридичних осіб +5 533,909 +5 533,909

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб +500,000 +500,000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб +212,000 +212,000

18050000 Єдиний податок +6 000,000 +6 000,000

з них:

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб +5 965,000 +5 965,000

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік

дорівнює або перевищує 75 відсотків"

+35,000 +35,000

19000000 Інші податки і збори -5,000 -5,000 

19010000 Екологічний податок -5,000 -5,000 

з них:

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

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
-5,000 -5,000 

20000000 Неподаткові надходження +5 582,000 +4 877,000 +705,000 +700,000

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +3 450,000 +3 450,000

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

21080000 Інші надходження +450,000 +450,000

21080500 Інші надходження -100,000 -100,000 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції +500,000 +500,000

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів
+50,000 +50,000

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 

діяльності
+1 100,000 +1 100,000

22010000 Плата за надання адміністративних послуг +1 100,000 +1 100,000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг +1 100,000 +1 100,000

24000000 Інші  неподаткові  надходження +1 032,000 +327,000 +705,000 +700,000

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності
+7,000 +7,000

24060000 Інші  надходження  +325,000 +320,000 +5,000

Додаток 1              

до проекту рішення міської ради

Зміни по доходах міського бюджету на 2017 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

24060300 Інші надходження +270,000 +270,000

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої

діяльності

+5,000 +5,000

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

+50,000 +50,000

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
+700,000 +700,000 +700,000

30000000 Доходи від операцій з капіталом -700,000 -700,000 -700,000 

31000000 Надходження від продажу основного капіталу +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів -3 300,000 -3 300,000 -3 300,000 

33010000 Кошти від продажу землі -3 300,000 -3 300,000 -3 300,000 

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

-3 300,000 -3 300,000 -3 300,000 

Разом власних і закріплених доходів +47 533,909 +47 533,909

Всього доходів +47 533,909 +47 533,909



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

Всього за типом кредитора +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

200000 Внутрішнє фінансування +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

208200 На кінець періоду -1 672,000 +13,000 -1 685,000 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

-1 685,000 -1 685,000 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-13 663,062 +13 663,062 +13 663,062

Всього за типом боргового зобов'язання +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

600000 Фінансування за активними операціями +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +1 672,000 -13 676,062 +15 348,062 +13 663,062

602200 На кінець періоду -1 672,000 +13,000 -1 685,000 

 з них:

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

-1 685,000 -1 685,000 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-13 663,062 +13 663,062 +13 663,062

               Додаток 2

до проекту рішення міської ради

Зміни до фінансування міського бюджету на 2017 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

0300000 Виконавчий комітет міської ради +15 400,059 +15 400,059 +11 423,257 +242,560 +4 521,844 +4 521,844 +5 521,844 +19 921,903

0310000 Виконавчий комітет міської ради +15 400,059 +15 400,059 +11 423,257 +242,560 +4 521,844 +4 521,844 +5 521,844 +19 921,903

0310170 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності міської ради та  її виконавчого комітету       
+14 115,059 +14 115,059 +11 423,257 +242,560 +14 115,059

з них:

 -  за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+14 092,367 +14 092,367 +11 453,257 +182,868 +14 092,367

0317470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844

0318600 0133 Інші видатки +1 285,000 +1 285,000 +2 615,000 +2 615,000 +2 615,000 +3 900,000

з них:

- виконання окремих заходів програми розвитку туризму в

м.Вінниці на 2016-2020 роки
-15,000 -15,000 +15,000 +15,000 +15,000

 - виконання програми "Безпечне місто" +1 300,000 +1 300,000 +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000 +3 900,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+1 300,000 +1 300,000 +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000 +3 900,000

0319180 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

-1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" -1 000,000 -1 000,000 -1 000,000 

4000000 Департамент міського господарства +3 122,134 +3 122,134 +519,557 +8 662,981 +52,500 +8 610,481 +6 977,981 +11 785,115

4010000 Департамент міського господарства +3 122,134 +3 122,134 +519,557 +8 662,981 +52,500 +8 610,481 +6 977,981 +11 785,115

4010180 0111 Керівництво і управління у сфері міського господарства +616,020 +616,020 +519,557 +616,020

з них:

 -  за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+616,020 +616,020 +519,557 +616,020

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2017 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:

4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

4018600 0133 Інші видатки +2 506,114 +2 506,114 +17,981 +17,981 +17,981 +2 524,095

з них:

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" +2 506,114 +2 506,114 +17,981 +17,981 +17,981 +2 524,095

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 506,114 +2 506,114 +17,981 +17,981 +17,981 +2 524,095

4019180 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+1 685,000 +52,500 +1 632,500 +1 685,000

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+1 685,000 +52,500 +1 632,500 +1 685,000

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився в міському 

бюджеті станом на 01.01.2017
+1 685,000 +52,500 +1 632,500 +1 685,000

4000000 Департамент житлового господарства +854,577 +854,577 +702,564 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 052,267 

4010000 Департамент житлового господарства +854,577 +854,577 +702,564 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 052,267 

4010180 0111 Керівництво і управління у сфері житлового господарства +854,577 +854,577 +702,564 +854,577

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+817,577 +817,577 +702,564 +817,577

4016020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 

4016021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 

4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою +676,840 +676,840 +555,750 +3 992,821 +3 992,821 +3 992,821 +4 669,661

4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою +676,840 +676,840 +555,750 +3 992,821 +3 992,821 +3 992,821 +4 669,661

4110180 0111
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та

благоустрою
+676,840 +676,840 +555,750 +676,840

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 перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+676,840 +676,840 +555,750 +676,840

4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+2 536,570 +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570

4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +1 456,251 +1 456,251 +1 456,251 +1 456,251

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+1 526,251 +1 526,251 +1 526,251 +1 526,251

6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 056,526 +3 056,526 +430,899 +3 056,526

6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 056,526 +3 056,526 +430,899 +3 056,526

6510180 0111 Керівництво і управління у сфері енергетики, транспорту та зв'язку +526,526 +526,526 +430,899 +526,526

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+526,526 +526,526 +430,899 +526,526

6516150 0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,

опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого

водопостачання, водовідведення, що вироблялися,

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим

підприємствам централізованого питного водопостачання та

водовідведення, які надають населенню послуги з

централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла

у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та

послуг з централізованого водопостачання, водовідведення,

опалення та постачання гарячої води тарифам, що

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади

чи місцевого самоврядування 

-11 780,68833 -11 780,68833 -11 780,68833 

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету               
-11 780,68833 -11 780,68833 -11 780,68833 



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:

6516150 0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,

послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання

холодної води та водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим

підприємствам теплопостачання, централізованого питного

водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі

послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися

органами державної влади чи місцевого самоврядування

+11 780,68833 +11 780,68833 +11 780,68833

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету               
+11 780,68833 +11 780,68833 +11 780,68833

6516640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

в тому числі:

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

6518600 0133 Інші видатки +30,000 +30,000 +30,000

з них:

- виконання заходів Програми розвитку велосипедного руху у

м.Вінниці на 2013-2020 роки
+30,000 +30,000 +30,000

в тому числі:

 = виготовлення та встановлення інформаційних панелей 

"Злізь з велосипеда"
+30,000 +30,000 +30,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+30,000 +30,000 +30,000

4800000 Департамент архітектури та містобудування +537,763 +537,763 +436,308 +537,763

4810000 Департамент архітектури та містобудування +537,763 +537,763 +436,308 +537,763

4810180 0111 Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування +537,763 +537,763 +436,308 +537,763

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+537,763 +537,763 +436,308 +537,763



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:

1500000 Департамент соціальної політики +6 952,287 +6 952,287 +5 151,964 +6 952,287

1510000 Департамент соціальної політики +6 952,287 +6 952,287 +5 151,964 +6 952,287

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2017р.
-13,000 -13,000 -13,000 

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+6 965,287 +6 965,287 +6 965,287

1510180 0111 Керівництво і управління у сфері соціальної політики +6 169,452 +6 169,452 +5 151,964 +6 169,452

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+6 169,452 +6 169,452 +5 151,964 +6 169,452

1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці -7,264 -7,264 -7,264 

1513202 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
-7,264 -7,264 -7,264 

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів +5,736 +5,736 +5,736

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+5,736 +5,736 +5,736

 -  Вінницький міський відокремлений підрозділ громадської 

організації "Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів 

"Чорнобиль -86"

-13,000 -13,000 -13,000 

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2017р.
-13,000 -13,000 -13,000 

1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +748,000 +748,000 +748,000

в тому числі:

 - надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста 

Вінниці
+748,000 +748,000 +748,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+748,000 +748,000 +748,000

1518600 0133 Інші видатки +42,099 +42,099 +42,099

з них:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень 

суду на 2017-2020 роки
+42,099 +42,099 +42,099

в тому числі:

 = на  виконання рішення Господарського суду Вінницької 

області від 04.05.2017 року №902/312/17
+42,099 +42,099 +42,099



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 перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+42,099 +42,099 +42,099

4500000 Департамент комунального майна +467,910 +467,910 +386,481 -34,497 -26,980 -665,000 +638,020 -26,980 +440,930

4510000 Департамент комунального майна +467,910 +467,910 +386,481 -34,497 -26,980 -665,000 +638,020 -26,980 +440,930

4510180 0111 Керівництво і управління у сфері комунального майна +467,910 +467,910 +386,481 -34,497 -26,980 -26,980 -26,980 +440,930

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+475,427 +475,427 +386,481 +475,427

4519180 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

-665,000 +665,000

 в тому числі:

- цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної

документації та правовстановлюючих документів на об’єкти

комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-665,000 +665,000

5600000 Департамент земельних ресурсів +317,484 +317,484 +260,524 +317,484

5610000 Департамент земельних ресурсів +317,484 +317,484 +260,524 +317,484

5610180 0111 Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів +317,484 +317,484 +260,524 +317,484

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+317,484 +317,484 +260,524 +317,484

5617310 0421 Проведення заходів із землеустрою

в тому числі:

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що

підлягають продажу

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-70,000 -70,000 -70,000 -70,000 

1400000 Департамент охорони здоров’я +80,000 +80,000 +80,000 +80,000

1410000 Департамент охорони здоров’я +80,000 +80,000 +80,000 +80,000

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+80,000 +80,000 +80,000 +80,000

1417470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +80,000 +80,000 +80,000 +80,000

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:

- поповнення статутного капіталу КП «Міський лікувально-

діагностичний центр»
+80,000 +80,000 +80,000 +80,000

в тому числі:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+80,000 +80,000 +80,000 +80,000

2400000 Департамент культури +225,760 +225,760 +774,240 +1 000,000 -225,760 -225,760 +1 000,000

2410000 Департамент культури +225,760 +225,760 +774,240 +1 000,000 -225,760 -225,760 +1 000,000

2414070 0824 Музеї i виставки +225,760 +225,760 -624,865 -624,865 -624,865 -399,105 

2416420 Збереження пам'яток історії та культури +399,105 +399,105 +399,105 +399,105

2416421 0829
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток 

історії та культури
+399,105 +399,105 +399,105 +399,105

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки історії національного 

значення «Садиба письменника і громадського діяча М. М. 

Коцюбинського в м. Вінниці по вул. Івана Бевза, 15» (охоронний 

номер №020001 – Н), в т. ч. проектні роботи

+399,105 +399,105 +399,105 +399,105

0319180 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

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

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

1300000 Комітет по фізичній культурі і спорту +0,500 +0,500 +0,500

1310000 Комітет по фізичній культурі і спорту +0,500 +0,500 +0,500

1313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +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

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+0,500 +0,500 +0,500

4700000 Департамент капітального будівництва +250,000 +250,000 +250,000 +250,000

4710000 Департамент капітального будівництва +250,000 +250,000 +250,000 +250,000

4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +1 420,000 +1 420,000 +1 420,000 +1 420,000

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+250,000 +250,000 +250,000 +250,000

4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 



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:

з них:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 

7500000 Департамент фінансів +1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

7510000 Департамент фінансів +1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

7510180 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

0300000 Департамент самоврядного контролю +457,172 +457,172 +406,854 -25,195 +457,172

0310000 Департамент самоврядного контролю +457,172 +457,172 +406,854 -25,195 +457,172

0310180 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю +457,172 +457,172 +406,854 -25,195 +457,172

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+482,367 +482,367 +406,854 +482,367

Всього +33 857,847 +33 857,847 +21 741,451 +182,868 +15 348,062 +387,500 +14 960,562 +13 663,062 +49 205,909



 Додаток 4

до проекту рішення міської ради

(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

4700000 Департамент капітального будівництва +10 000,000 +10 000,000 +250,000 

4710000 Департамент капітального будівництва +10 000,000 +10 000,000 +250,000

4716310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+10 000,000 +10 000,000 +1 420,000 

Охорона здоров'я +10 000,000 +10 000,000 +250,000

Реконструкція будівлі МКЛ №1 для розміщення 

рентген-операційного блоку з ангіографом по вул. 

Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця

+10 000,000 +10 000,000 +250,000

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+250,000

Транспорт +1 170,000 

Реконструкція (термомодернізація) фасаду будівлі 

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
+1 170,000 

4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів -1 170,000 

Транспорт -1 170,000 

Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -1 170,000 

в тому числі:

 - співфінансування за рахунок коштів 

міського бюджету (бюджету розвитку)
-1 170,000 

4000000 Департамент міського господарства +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 

4010000 Департамент міського господарства +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 

4017470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

Комунальне господарство +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

Поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

з них:

Зміни до переліку об’єктів , видатки на які у 2017 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

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+6 960,000

4100000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+7 251,356 +7 251,356 +1 456,251 

4110000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+7 251,356 +7 251,356 +1 456,251

4116310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+7 251,356 +7 251,356 +1 456,251 

Комунальне господарство +7 251,356 +7 251,356 +1 456,251 

Будівництво дороги по вул.Верхарній +6 161,215 +6 161,215 +366,110 

Будівництво огорожі від  вул.Київської до 

котельні  вул.Зулінського (Тарногродського) 
-366,110 -366,110 -366,110 

Будівництво кладовища по вул.Сабарівське шосе

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+70,000

Реконструкція скверу, пішохідної та зеленої зони 

по вул. Замостянська (від вул. Стрілецька до 

проспекту Коцюбинського)

+2,428 +2,428 +2,428

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+2,428

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від 

Немирівського шосе до перехрестя з вул. 

Проектною 12) (І черга)  (виготовлення проектної 

документації)

+133,533 +133,533 +133,533

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+133,533



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 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)

+180,457 +180,457 +180,457

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+180,457

Будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від 

перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. 

Чехова)  (виготовлення проектної документації)

+173,440 +173,440 +173,440

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+173,440

Будівництво дороги від вул. Проектної 12 в 

напрямку до вул. Немирівське шосе (виготовлення 

проектної документації)

+20,384 +20,384 +20,384

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+20,384

Будівництво громадської вбиральні з підведенням 

мереж в районі Лісопарку
+946,009 +946,009 +946,009

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+946,009

0300000 Виконавчий комітет міської ради +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 

0310000 Виконавчий комітет міської ради +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 

0317470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 

Інші +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 

Поповнення статутного капіталу МКП 

"Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
+2 906,844 +2 906,844 +2 906,844



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

1000000 Департамент освіти

1010000 Департамент освіти

1016310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території

Освіта

Будівництво тимчасової споруди з обладнанням 

приміщень для влаштування роздягалень та 

санвузлів біля стадіону комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 

Вінницької міської ради» по вул. Миколи Ващука, 

10 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

-390,000 -390,000 -390,000 

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2017р.

-390,000 

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 (в 

т.ч. проектні роботи)

+390,000 +390,000 +390,000

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в міському бюджеті 

станом на 01.01.2017р.

+390,000

1400000 Департамент охорони здоров’я +9 066,203 +9 066,203 +80,000 

1410000 Департамент охорони здоров’я +9 066,203 +9 066,203 +80,000 

1416310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+8 986,203 +8 986,203 

Охорона здоров'я +8 986,203 +8 986,203 

Реконструкція пральні МКЛ №3 по 

вул.Маяковського,138 в м.Вінниці (в т.ч. проектні 

роботи)

-1 475,761

Реконструкція (модернізація) лікарняного ліфта 

пологового будинку №2 по вул.Коцюбинського, 

50

-8,399 -8,399 -8,399



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

Будівництво колясочної та пандусу біля філії 

амбулаторії №2 КЗ ЦПМСД №1 по вул. 

Гладкова,3 (в т.ч. проектні роботи)

-18,000

Будівництво колясочної та пандусу біля 

амбулаторії №3 КЗ ЦПМСД №1 по вул. Антонова, 

44  (в т.ч. проектні роботи)

-18,000

Реконструкція будівлі пологового будинку 

(термомодернізація) по вул.Маяковського,138 в 

м.Вінниці

+8 994,602 +8 994,602 +1 520,160

1417470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+80,000 +80,000 +80,000

Охорона здоров'я +80,000 +80,000 +80,000

Поповнення статутного капіталу КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр»
+80,000 +80,000 +80,000

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
+80,000

0300000 Виконавчий комітет міської ради +2 615,000

0310000 Виконавчий комітет міської ради +2 615,000

0318600 0133 Інші видатки Капітальні видатки +2 615,000

з них:

 - виконання окремих заходів програми розвитку туризму 

в м.Вінниці на 2016-2020 роки
Капітальні видатки +15,000

 - виконання програми "Безпечне місто" Капітальні видатки +2 600,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки +2 600,000

4000000 Департамент міського господарства +17,981

4010000 Департамент міського господарства +17,981

4018600 0133 Інші видатки Капітальні видатки +17,981

з них:

 - виконання заходів Програми "На варті міського 

порядку"
Капітальні видатки +17,981

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 перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки +17,981

4000000 Департамент житлового господарства -2 906,844 

4010000 Департамент житлового господарства -2 906,844 

4016020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства Капітальні видатки -2 906,844 

4016021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду Капітальні видатки -2 906,844 

4100000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+2 536,570

4110000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+2 536,570

4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки +2 536,570

з них:

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального

фонду міського бюджету
Капітальні видатки +2 536,570

4500000 Департамент комунального майна -26,980 

4510000 Департамент комунального майна -26,980 

4510180 0111 Керівництво і управління у сфері комунального майна Капітальні видатки -26,980 

5600000 Департамент земельних ресурсів

5610000 Департамент земельних ресурсів

5617310 0421 Проведення заходів із землеустрою Капітальні видатки

в тому числі:

- проведення експертної грошової оцінки земельних

ділянок, що підлягають продажу
Капітальні видатки

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету
Капітальні видатки -70,000 

2400000 Департамент культури -225,760 

2410000 Департамент культури -225,760 

2414070 0824 Музеї i виставки Капітальні видатки -624,865 

2416420 Збереження пам'яток історії та культури Капітальні видатки +399,105

2416421 0829
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація

пам'яток історії та культури
Капітальні видатки +399,105

в тому числі:



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

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки історії 

національного значення "Садиба письменника і 

громадського діяча М. М. Коцюбинського в м. Вінниці по 

вул. Івана Бевза, 15" (охоронний номер №020001 – Н), в 

т. ч. проектні роботи

Капітальні видатки +399,105

Всього +36 184,403 +36 184,403 +13 663,062



Додаток 5

до  проекту рішення  міської ради   

(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

0300000 Виконавчий комітет міської ради +1 285,000 +5 521,844 +6 806,844

0310000 Виконавчий комітет міської ради +1 285,000 +5 521,844 +6 806,844

0317470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+2 906,844 +2 906,844

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+2 906,844 +2 906,844

0318600 0133 Інші видатки +1 285,000 +2 615,000 +3 900,000

з них:

- виконання окремих заходів програми розвитку туризму в

м.Вінниці на 2016-2020 роки

Програма розвитку туризму в м.Вінниці на 2016-2020

роки (рішення міської ради від 30.10.2015р. №2320)
-15,000 +15,000

 - виконання програми "Безпечне місто"

Програма "Безпечне місто" на 2016-2018 роки

(рішення міської ради від 25.12.2015р. №48, зі

змінами)

+1 300,000 +2 600,000 +3 900,000

4000000 Департамент міського господарства +2 506,114 +6 977,981 +9 484,095

4010000 Департамент міського господарства +2 506,114 +6 977,981 +9 484,095

4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+6 960,000 +6 960,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+6 960,000 +6 960,000

4018600 0133 Інші видатки +2 506,114 +17,981 +2 524,095

з них:

Зміни до переліку програм, затверджених міською радою, які фінансуватимуться                                                                                   

за рахунок коштів міського бюджету у 2017 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

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" 

Програма "На варті міського порядку" на 2013-2018

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

змінами)

+2 506,114 +17,981 +2 524,095

4000000 Департамент житлового господарства -2 906,844 -2 906,844 

4010000 Департамент житлового господарства -2 906,844 -2 906,844 

4016020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на

2012-2017 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р.

№523, зі змінами)

-2 906,844 -2 906,844 

4016021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду -2 906,844 -2 906,844 

4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою +3 992,821 +3 992,821

4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою +3 992,821 +3 992,821

4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на

2012-2017 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р.

№523, зі змінами)

+2 536,570 +2 536,570

4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+1 456,251 +1 456,251

6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +2 530,000 +2 530,000

6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +2 530,000 +2 530,000



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

6516150 0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову

енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з

централізованого водопостачання, водовідведення, що

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню

та/або іншим підприємствам централізованого питного

водопостачання та водовідведення, які надають населенню

послуги з централізованого водопостачання та

водовідведення, яка виникла у зв’язку з невідповідністю

фактичної вартості теплової енергії та послуг з

централізованого водопостачання, водовідведення, опалення

та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися

та/або погоджувалися органами державної влади чи

місцевого самоврядування 

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на

2012-2017 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р.

№523, зі змінами)

-11 780,68833 -11 780,68833 

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах

на теплову енергію за рахунок субвенції з державного

бюджету               

-11 780,68833 -11 780,68833 

6516150 0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової

енергії, послуг з централізованого опалення, постачання

гарячої води, централізованого водопостачання та

водовідведення, постачання холодної води та

водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових

систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися

населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання,

централізованого питного водопостачання та

водовідведення, які надають населенню такі послуги, та

тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися

органами державної влади чи місцевого самоврядування

Програма реформування, розвитку та утримання

житлово-комунального господарства м.Вінниці на

2012-2017 рр. (рішення міської ради від 25.11.2011р.

№523, зі змінами)

+11 780,68833 +11 780,68833

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах

на теплову енергію за рахунок субвенції з державного

бюджету               

+11 780,68833 +11 780,68833



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

6516640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма розвитку міського електротранспорту

м.Вінниці на 2007-2017 роки (рішення міської ради

від 25.12.2007р. №1620, зі змінами)

+2 500,000 +2 500,000

в тому числі:

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+2 500,000 +2 500,000

6518600 0133 Інші видатки +30,000 +30,000

з них:

 - виконання заходів Програми розвитку велосипедного руху 

у м.Вінниці на 2013-2020 роки
+30,000 +30,000

в тому числі:

 = виготовлення та встановлення інформаційних 

панелей "Злізь з велосипеда"

Програми розвитку велосипедного руху у м.Вінниці

на 2013-2020 роки (рішення міської ради від

31.05.2013р. №1290, зі змінами)

+30,000 +30,000

1500000 Департамент соціальної політики +782,835 +782,835

1510000 Департамент соціальної політики +782,835 +782,835

1513200 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

-7,264 -7,264 

1513202 1030

Надання фінансової підтримки громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну

спрямованість

-7,264 -7,264 

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів +5,736 +5,736

 -  Вінницький міський відокремлений підрозділ громадської 

організації "Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів 

"Чорнобиль -86"

-13,000 -13,000 

1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення

Комплексна програма "Основні напрямки соціальної

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

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

+748,000 +748,000



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:

 - надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста 

Вінниці
+748,000 +748,000

1518600 0133 Інші видатки +42,099 +42,099

з них:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання 

рішень суду на 2017-2020 роки

Програма для забезпечення виконання рішень суду на

2017-2020 роки (рішення міської ради від

24.03.2017р. №663, зі змінами)

+42,099 +42,099

в тому числі:

 = на  виконання рішення Господарського суду 

Вінницької області від 04.05.2017 року №902/312/17
+42,099 +42,099

1400000 Департамент охорони здоров’я +80,000 +80,000

1410000 Департамент охорони здоров’я +80,000 +80,000

1417470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+80,000 +80,000

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП «Міський лікувально-

діагностичний центр»
+80,000 +80,000

2400000 Департамент культури +225,760 -225,760 

2410000 Департамент культури +225,760 -225,760 

2414070 0824 Музеї i виставки

Програма розвитку культури і мистецтва м.Вінниці

на 2016-2020 роки (рішення міської ради від

25.12.2015р. №47, зі змінами)

+225,760 -624,865 -399,105 

2416420 Збереження пам'яток історії та культури +399,105 +399,105

2416421 0829
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація 

пам'яток історії та культури

Програма реставрації об’єктів культурної спадщини 

на території м. Вінниці на 2014-2017 роки (рішення 

міської ради від 29.08.2014р. №1801, зі змінами)

+399,105 +399,105

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

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки історії 

національного значення «Садиба письменника і 

громадського діяча М. М. Коцюбинського в м. Вінниці по 

вул. Івана Бевза, 15» (охоронний номер №020001 – Н), в т. ч. 

проектні роботи

+399,105 +399,105

1300000 Комітет по фізичній культурі і спорту +0,500 +0,500

1310000 Комітет по фізичній культурі і спорту +0,500 +0,500

1313400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення

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

в тому числі:

- надання компенсації частини вартості путівок на

оздоровлення дітей працівників установ та закладів фізичної

культури і спорту

+0,500 +0,500

4700000 Департамент капітального будівництва +250,000 +250,000

4710000 Департамент капітального будівництва +250,000 +250,000

4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+1 420,000 +1 420,000

4716410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
-1 170,000 -1 170,000 

з них:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -1 170,000 -1 170,000 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів міського 

бюджету (бюджету розвитку)
-1 170,000 -1 170,000 

Всього +7 330,209 +13 690,042 +21 020,251



Додаток 6

до проекту рішення міської ради   

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0100 Державне управління +26 527,638 +26 527,638 +21 741,451 +182,868 -26,980 -26,980 -26,980 +26 500,658

0170 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності міської ради та  її виконавчого комітету       
+14 115,059 +14 115,059 +11 423,257 +242,560 +14 115,059

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+14 092,367 +14 092,367 +11 453,257 +182,868 +14 092,367

0180 0111 Керівництво і управління у сфері міського господарства +616,020 +616,020 +519,557 +616,020

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+616,020 +616,020 +519,557 +616,020

0180 0111 Керівництво і управління у сфері житлового господарства +854,577 +854,577 +702,564 +854,577

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+817,577 +817,577 +672,564 +817,577

0180 0111
Керівництво і управління у сфері комунального господарства та 

благоустрою
+676,840 +676,840 +555,750 +676,840

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+676,840 +676,840 +555,750 +676,840

0180 0111 Керівництво і управління у сфері енергетики, транспорту та зв'язку +526,526 +526,526 +430,899 +526,526

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+526,526 +526,526 +430,899 +526,526

0180 0111 Керівництво і управління у сфері архітектури та містобудування +537,763 +537,763 +436,308 +537,763

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+537,763 +537,763 +436,308 +537,763

0180 0111 Керівництво і управління у сфері соціальної політики +6 169,452 +6 169,452 +5 151,964 +6 169,452

Зміни до розподілу видатків міського бюджету на 2017 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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+6 169,452 +6 169,452 +5 151,964 +6 169,452

0180 0111 Керівництво і управління у сфері комунального майна +467,910 +467,910 +386,481 -34,497 -26,980 -26,980 -26,980 +440,930

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+475,427 +475,427 +386,481 +475,427

0180 0111 Керівництво і управління у сфері земельних ресурсів +317,484 +317,484 +260,524 +317,484

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+317,484 +317,484 +260,524 +317,484

0180 0111 Керівництво і управління у сфері фінансів +1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+1 788,835 +1 788,835 +1 467,293 +1 788,835

0180 0111 Керівництво і управління у сфері самоврядного контролю +457,172 +457,172 +406,854 -25,195 +457,172

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+482,367 +482,367 +406,854 +482,367

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +741,236 +741,236 +741,236

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2017р.
-13,000 -13,000 -13,000 

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+754,236 +754,236 +754,236

3200 Соціальний захист ветеранів війни та праці -7,264 -7,264 -7,264 

3202 1030
Надання фінансової підтримки громадським організаціям

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість
-7,264 -7,264 -7,264 

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів +5,736 +5,736 +5,736

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+5,736 +5,736 +5,736

 -  Вінницький міський відокремлений підрозділ громадської 

організації "Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів 

"Чорнобиль -86"

-13,000 -13,000 -13,000 

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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

 = за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2017р.
-13,000 -13,000 -13,000 

3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +748,500 +748,500 +748,500

в тому числі:

 - надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста 

Вінниці
+748,000 +748,000 +748,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+748,000 +748,000 +748,000

- надання компенсації частини вартості путівок на оздоровлення

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

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+0,500 +0,500 +0,500

4000 Культура i мистецтво +225,760 +225,760 -624,865 -624,865 -624,865 -399,105 

4070 0824 Музеї i виставки +225,760 +225,760 -624,865 -624,865 -624,865 -399,105 

6000 Житлово-комунальне господарство -370,27400 -370,274 -370,274 -370,27400 

6020 Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 

6021 0610 Капітальний ремонт житлового фонду -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 -2 906,844 

6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+2 536,570 +2 536,570 +2 536,570 +2 536,570

6150 0640

Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію,

опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого

водопостачання, водовідведення, що вироблялися,

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим

підприємствам централізованого питного водопостачання та

водовідведення, які надають населенню послуги з

централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла

у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та

послуг з централізованого водопостачання, водовідведення,

опалення та постачання гарячої води тарифам, що

затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади

чи місцевого самоврядування 

-11 780,68833 -11 780,68833 -11 780,68833 

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету               
-11 780,68833 -11 780,68833 -11 780,68833 



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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

6150 0640

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії,

послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води,

централізованого водопостачання та водовідведення, постачання

холодної води та водовідведення (з використанням

внутрішньобудинкових систем), що вироблялися,

транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим

підприємствам теплопостачання, централізованого питного

водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі

послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися

органами державної влади чи місцевого самоврядування

+11 780,68833 +11 780,68833 +11 780,68833

в тому числі:

- видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на

теплову енергію за рахунок субвенції з державного бюджету               
+11 780,68833 +11 780,68833 +11 780,68833

6300 Будівництво +2 105,356 +2 105,356 +2 105,356 +2 105,356

6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +2 876,251 +2 876,251 +2 876,251 +2 876,251

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду 

міського бюджету
+1 776,251 +1 776,251 +1 776,251 +1 776,251

6410 0470 Реалізація інвестиційних проектів -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 

з них:

 - реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 

в тому числі:

 = співфінансування за рахунок коштів міського бюджету 

(бюджету розвитку)
-1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 -1 170,000 

6420 Збереження пам’яток історії та культури +399,105 +399,105 +399,105 +399,105

6421 0829
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам’яток

історії та культури
+399,105 +399,105 +399,105 +399,105

в тому числі:

- ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки історії національного

значення «Садиба письменника і громадського діяча М. М.

Коцюбинського в м. Вінниці по вул. Івана Бевза, 15» (охоронний

номер №020001 – Н), в т. ч. проектні роботи

+399,105 +399,105 +399,105 +399,105

6600
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та 

інформатика
+2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

6640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

7300
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 

мисливство

7310 0421 Проведення заходів із землеустрою

в тому числі:

- проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що

підлягають продажу

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
-70,000 -70,000 -70,000 -70,000 

7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю +9 946,844 +9 946,844 +9 946,844 +9 946,844

7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +9 946,844 +9 946,844 +9 946,844 +9 946,844

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+2 906,844 +2 906,844 +2 906,844 +2 906,844

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+6 960,000 +6 960,000 +6 960,000 +6 960,000

- поповнення статутного капіталу КП «Міський лікувально-

діагностичний центр»
+80,000 +80,000 +80,000 +80,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+80,000 +80,000 +80,000 +80,000

8000 Видатки, не віднесені до основних груп +3 863,213 +3 863,213 +2 632,981 +2 632,981 +2 632,981 +6 496,194

8600 0133 Інші видатки +3 863,213 +3 863,213 +2 632,981 +2 632,981 +2 632,981 +6 496,194

з них:

 - виконання окремих заходів програми розвитку туризму в 

м.Вінниці на 2016-2020 роки
-15,000 -15,000 +15,000 +15,000 +15,000



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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

 - виконання заходів Програми "На варті міського порядку" +2 506,114 +2 506,114 +17,981 +17,981 +17,981 +2 524,095

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+2 506,114 +2 506,114 +17,981 +17,981 +17,981 +2 524,095

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень 

суду на 2017-2020 роки
+42,099 +42,099 +42,099

в тому числі:

 =  на виконання рішення Господарського суду Вінницької 

області від 04.05.2017 року №902/312/17
+42,099 +42,099 +42,099

з них:

 - за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+42,099 +42,099 +42,099

- виконання заходів Програми розвитку велосипедного руху у

м.Вінниці на 2013-2020 роки
+30,000 +30,000 +30,000

в тому числі:

 = виготовлення та встановлення інформаційних панелей 

"Злізь з велосипеда"
+30,000 +30,000 +30,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+30,000 +30,000 +30,000

 - виконання програми "Безпечне місто" +1 300,000 +1 300,000 +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000 +3 900,000

з них:

 = за рахунок перевиконання дохідної частини загального 

фонду міського бюджету
+1 300,000 +1 300,000 +2 600,000 +2 600,000 +2 600,000 +3 900,000

9100 Цільові фонди +1 685,000 +387,500 +1 297,500 +1 685,000

9180 0133

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+1 685,000 +387,500 +1 297,500 +1 685,000

 в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток міста" +1 000,000 -1 000,000 

 -  цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання житлово-

комунального господарства, енергетики та транспорту
+1 685,000 +52,500 +1 632,500 +1 685,000

з них:

 = за рахунок залишку коштів, що утворився в міському 

бюджеті станом на 01.01.2017
+1 685,000 +52,500 +1 632,500 +1 685,000



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 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

 - цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної 

документації та правовстановлюючих документів на об’єкти 

комунальної власності міста, проведення їх оцінки

-665,000 +665,000

Всього +33 857,847 +33 857,847 +21 741,451 +182,868 +15 348,062 +387,500 +14 960,562 +13 663,062 +49 205,909



 Додаток 7

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

1513200

Департамент 

соціальної 

політики

Соціальний захист ветеранів війни та праці -13,000 -13,000

1513202

Надання фінансової підтримки громадським

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких

має соціальну спрямованість

-13,000 -13,000

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)
-13,000 -13,000

в тому числі:

- Вінницький міський відокремлений підрозділ

громадської організації "Всеукраїнська спілка

ліквідаторів-інвалідів "Чорнобиль -86"

-13,000 -13,000

1016310
Департамент 

освіти

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території

3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

з них:

3122

 - будівництво тимчасової споруди з обладнанням 

приміщень для влаштування роздягалень та санвузлів 

біля стадіону комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №35 Вінницької міської ради» по 

вул. Миколи Ващука, 10 в м. Вінниця (в т.ч. проектні 

роботи)

-390,000 -390,000

3122

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 (в т.ч. проектні 

роботи)

390,000 390,000

ВСЬОГО -13,000 -13,000

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок направлення вільного залишку 

бюджетних коштів, що утворився в міському бюджеті станом на 01.01.2017р.

1



 Додаток 8

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

0310170

Виконавчий 

комітет міської 

ради

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності міської ради та  її виконавчого 

комітету       

14 092,367 14 092,367

2111 Заробітна плата 11453,257 11 453,257

2120 Нарахування на оплату праці 2456,242 2 456,242

2272 Оплата водопостачання і водовідведення 2,033 2,033

2273 Оплата електроенергії 72,449 72,449

2274 Оплата природного газу 108,386 108,386

0318600

Виконавчий 

комітет міської 

ради

Інші видатки 1 300,000 2 600,000 3 900,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 300,000 1 300,000

3110
Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 
2 600,000 2 600,000

з них:

 - виконання програми "Безпечне місто" 1 300,000 2 600,000 3 900,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 300,000 1 300,000

3110
Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 
2 600,000 2 600,000

4010180

Департамент 

міського 

господарства

Керівництво і управління у сфері міського

господарства
616,020 616,020

2111 Заробітна плата 519,557 519,557

2120 Нарахування на оплату праці 96,463 96,463

4017470

Департамент 

міського 

господарства

Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
6 960,000 6 960,000

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
6 960,000 6 960,000

з них:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
6 960,000 6 960,000

4018600

Департамент 

міського 

господарства

Інші видатки 2 506,114 17,981 2 524,095

2610
Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) 
2 506,114 2 506,114

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
17,981 17,981

з них:

- виконання заходів Програми "На варті

міського порядку"
2 506,114 17,981 2 524,095

Перелік додаткових видатків міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини 

загального фонду міського бюджету



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

2610
Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) 
2 506,114 2 506,114

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
17,981 17,981

4010180

Департамент  

житлового 

господарства

Керівництво і управління у сфері житлового

господарства
817,577 817,577

2111 Заробітна плата 672,564 672,564

2120 Нарахування на оплату праці 145,013 145,013

4110180

Департамент 

комунального  

господарства та 

благоустрою

Керівництво і управління у сфері

комунального господарства та благоустрою
676,840 676,840

2111 Заробітна плата 555,750 555,750

2120 Нарахування на оплату праці 121,090 121,090

4116060

Департамент 

комунального  

господарства та 

благоустрою

Благоустрій міст, сіл, селищ 2 536,570 2 536,570

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 2 536,570 2 536,570

4116310

Департамент 

комунального  

господарства та 

благоустрою

Реалізація заходів щодо інвестиційного

розвитку території
1 526,251 1 526,251

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 316,418 316,418

3122
Капітальне будівництво (придбання) інших

об’єктів
1 209,833 1 209,833

з них:

3142

Реконструкція скверу, пішохідної та зеленої 

зони по вул. Замостянська (від вул. Стрілецька 

до проспекту Коцюбинського)

2,428 2,428

3122
Будівництво громадської вбиральні з 

підведенням мереж в районі Лісопарку
946,009 946,009

3142

Реконструкція ділянки вул. Проектної 16 (від 

Немирівського шосе до перехрестя з вул. 

Проектною 12) (І черга)  (виготовлення 

проектної документації)

133,533 133,533

3142

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)

180,457 180,457

3122

Будівництво ділянки вул. Проектної 12 (від 

перехрестя з вул. Проектною 13 в напрямку вул. 

Чехова)  (виготовлення проектної документації)

173,440 173,440

3122

Будівництво дороги від вул. Проектної 12 в 

напрямку до вул. Немирівське шосе 

(виготовлення проектної документації)

20,384 20,384

3122
Будівництво кладовища по вул. Сабарівське 

шосе
70,000 70,000



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

6510180

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Керівництво і управління у сфері 

енергетики, транспорту та зв'язку
526,526 526,526

2111 Заробітна плата 430,899 430,899

2120 Нарахування на оплату праці 95,627 95,627

6516640

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Інші заходи у сфері електротранспорту 2 500,000 2 500,000

2610
Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) 
2 500,000 2 500,000

з них:

 - оплата  фактично виконаних обсягів 

пасажироперевезень міським електричним 

транспортом

2 500,000 2 500,000

6518600

Департамент 

енергетики, 

транспорту та 

зв'язку

Інші видатки 30,000 30,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30,000 30,000

в тому числі:

 - виконання заходів Програми розвитку 

велосипедного руху у м.Вінниці на 2013-2020 

роки

30,000 30,000

з них:

 = виготовлення та встановлення 

інформаційних панелей "Злізь з велосипеда"
30,000 30,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 30,000 30,000

4810180

Департамент 

архітектури та 

містобудування

Керівництво і управління у сфері

архітектури та містобудування
537,763 537,763

2111 Заробітна плата 436,308 436,308

2120 Нарахування на оплату праці 101,455 101,455

1510180
Департамент 

соціальної політики

Керівництво і управління у сфері соціальної

політики
6 169,452 6 169,452

2111 Заробітна плата 5 151,964 5 151,964

2120 Нарахування на оплату праці 1 017,488 1 017,488

1513200
Департамент 

соціальної політики
Соціальний захист ветеранів війни та праці 5,736 5,736

1513202

Надання фінансової підтримки громадським 

організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність 

яких має соціальну спрямованість

5,736 5,736

2610
Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) 
5,736 5,736

в тому числі:

 - Вінницька  міська організація ветеранів 5,736 5,736

2610
Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям) 
5,736 5,736

1513400
Департамент 

соціальної політики

Інші видатки на соціальний захист 

населення
748,000 748,000



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

2730 Інші виплати населенню 748,000 748,000

в тому числі:

 - надання матеріальної грошової допомоги 

мешканцям міста Вінниці
748,000 748,000

2730 Інші виплати населенню 748,000 748,000

1518600
Департамент 

соціальної політики
Інші видатки 42,099 42,099

2730 Інші виплати населенню 10,000 10,000

2800 Інші поточні видатки 32,099 32,099

з них:

- виконання заходів Програми для забезпечення 

виконання рішень суду на 2017-2020 роки
42,099 42,099

в тому числі:

= на виконання рішення Господарського суду

Вінницької області від 04.05.2017 року

№902/312/17

42,099 42,099

2730 Інші виплати населенню 10,000 10,000

2800 Інші поточні видатки 32,099 32,099

4510180

Департамент 

комунального 

майна

Керівництво і управління у сфері

комунального майна
475,427 475,427

2111 Заробітна плата 386,481 386,481

2120 Нарахування на оплату праці 88,946 88,946

5610180
Департамент 

земельних ресурсів

Керівництво і управління у сфері земельних

ресурсів
317,484 317,484

2111 Заробітна плата 260,524 260,524

2120 Нарахування на оплату праці 56,960 56,960

5617310
Департамент 

земельних ресурсів
Проведення заходів із землеустрою -70,000 -70,000

2281

Дослідження і розробки, окремі заходи

розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм 

-70,000 -70,000

в тому числі:

- проведення експертної грошової оцінки

земельних ділянок, що підлягають продажу
-70,000 -70,000

1417470
Департамент 

охорони здоров’я

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
80,000 80,000

3210
Капітальні трансферти підприємствам

(установам, організаціям) 
80,000 80,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП «Міський 

лікувально-діагностичний центр»
80,000 80,000

1313400
Комітет по фізичній 

культурі і спорту

Інші видатки на соціальний захист 

населення
0,500 0,500

2730 Інші виплати населенню 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

2730 Інші виплати населенню 0,500 0,500



Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК
Головний розпорядник 

коштів
На які цілі

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

4716310

Департамент 

капітального 

будівництва

Реалізація заходів щодо інвестиційного

розвитку території
250,000 250,000

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 250,000 250,000

в тому числі:

3142

Реконструкція будівлі МКЛ №1 для розміщення 

рентген-операційного блоку з ангіографом по 

вул. Хмельницьке шосе,96 в м. Вінниця

250,000 250,000

7510180
Департамент 

фінансів
Керівництво і управління у сфері фінансів 1 788,835 1 788,835

2111 Заробітна плата 1 467,293 1 467,293

2120 Нарахування на оплату праці 317,140 317,140

2800 Інші поточні видатки 4,402 4,402

0310180

Департамент 

самоврядного 

контролю

Керівництво і управління у сфері 

самоврядного контролю
482,367 482,367

2111 Заробітна плата 406,854 406,854

2120 Нарахування на оплату праці 75,513 75,513

ВСЬОГО 33 633,107 13 900,802 47 533,909

В.о. керуючого справами виконкому                                                                 С.Чорнолуцький
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