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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 27.01.2017 № 570                                                         15 сесія 7 скликання 
        м. Вінниця                                                              

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2016 №509 

 

 

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 Закон України «Про Державний бюджет України на 

2017 рік»,  наказ Міністерства фінансів України від 23.12.2016р. №1134 

«Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 грудня 

2014 року №1195», рішення міської ради від 18.11.2016р. №488, рішення 

виконавчого комітету міської ради від 05.01.2017р. №29, розглянувши 

звернення виконавчого комітету, департаментів міського господарства, 

комунального господарства та благоустрою, енергетики, транспорту та 

зв’язку, соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, капітального 

будівництва, фінансів, 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 . Зменшити доходи загального фонду міського бюджету на 2017 рік на 

599,0тис.грн., в тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету - 

на 599,0 тис.грн. 

 

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

14772,276 тис.грн. 

 

1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік 

на 15371,276 тис.грн.  

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів міського 

бюджету на 2017 рік. 
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1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1-

3, 5-8 рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 

673220,717тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу 

коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 673220,717тис. грн. згідно з додатком 2 цього рішення; 

 1.6. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 

673220,717тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження 

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

сумі 673220,717тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення». 
 

1.7 . 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 2394942,810 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення». 

 

1.8 . В пункті  23 тексту рішення абзац другий викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій»  в сумі 

21288,5тис.грн.». 

 

1.9 . В пункті 24 тексту рішення (щодо статутного капіталу КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго») цифри «69735,0» замінити на цифри 

«71735,0». 

 

1.10 . В пункті  26 тексту рішення абзац другий викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 30120,0 тис.грн.». 

 

1.11 . В пункті 27 тексту рішення абзац другий викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 49535,061 тис.грн.». 

 

1.12 . Доповнити текст рішення пунктом 28 наступного змісту: 

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

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 

1000,0 тис. грн., передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на 

2017 рік по КПКВК 1417470 «Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання» (КЕКВ 3210)  на поповнення статутного капіталу МКП 

«Вінницька міська аптека», на розрахунковий рахунок зазначеного 

комунального підприємства, відкритий в установі банку. 

 Установа банку, в якій відкрито рахунок МКП «Вінницька міська 

аптека», зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

МКП «Вінницька міська аптека» використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2017 рік». 

Пункти 28-32 тексту рішення вважати пунктами 29-33. 

 

1.13 . Доповнити текст рішення пунктом 34 наступного змісту: 
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 «34. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року». 

Пункт 33 тексту рішення вважати пунктом 35. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

економічного розвитку (В.Кривіцький).  

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора – 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 



(тис. грн.)

Всього
у т.ч. бюджет 

розвитку

40000000 Офіційні трансферти -599,000 -599,000 

41000000 Від органів державного управління -599,000 -599,000 

41030000 Субвенції -599,000 -599,000 

з них:

41033800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та

оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів
-599,000 -599,000 

Всього доходів -599,000 -599,000 

Міський голова                                                                                                            С.Моргунов

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 27.01.2017  №570

Зміни по доходах міського бюджету на 2017 рік

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Разом Загальний фонд

Спеціальний фонд



(тис.грн.)

Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Загальне фінансування +15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

Всього за типом кредитора +15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

200000 Внутрішнє фінансування +15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

208100 На початок періоду +297 074,29649 +273 960,32960 +23 113,96689 +11 149,24666

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+49,37871 +49,37871

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
+723,74334 +723,74334

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 

стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+55,19195 +55,19195

 - за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+73,15358 +73,15358 +73,15358

 - за рахунок надходжень від продажу землі +9 175,40181 +9 175,40181 +9 175,40181

 - за рахунок надходжень від єдиного податку +0,01264 +0,01264 +0,01264

 - за рахунок надходжень від коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
+1 899,47782 +1 899,47782 +1 899,47782

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1,200 +1,200 +1,200

 - за рахунок надходження від екологічного податку +665,76562 +665,76562

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  навколишнього 

природного середовища
+2,74034 +2,74034

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+1,11946 +1,11946

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+23,71814 +23,71814

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+732,82776 +732,82776

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

+2 120,95197 +2 120,95197

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

+6 309,03289 +6 309,03289

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+109,68324 +109,68324

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

+796,06675 +796,06675

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 27.01.2017                        №570

Зміни до фінансування міського бюджету на 2017 рік  

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд



Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+1 533,96297 +1 533,96297

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+18 632,70360 +18 632,70360

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+200,000 +200,000

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пені

+169,09596 +169,09596

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом, 

що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та  

придбання  житла

+3,93604 +3,93604

208200 На кінець періоду +297 074,29649 +273 960,32960 +23 113,96689 +11 149,24666

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+49,37871 +49,37871

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
+723,74334 +723,74334

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 

стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+55,19195 +55,19195

 - за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+73,15358 +73,15358 +73,15358

 - за рахунок надходжень від продажу землі +9 175,40181 +9 175,40181 +9 175,40181

 - за рахунок надходжень від єдиного податку +0,01264 +0,01264 +0,01264

 - за рахунок надходжень від коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
+1 899,47782 +1 899,47782 +1 899,47782

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1,200 +1,200 +1,200

 - за рахунок надходження від екологічного податку +665,76562 +665,76562

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  навколишнього 

природного середовища
+2,74034 +2,74034

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+1,11946 +1,11946

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+23,71814 +23,71814

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+732,82776 +732,82776

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

+2 120,95197 +2 120,95197

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

+6 309,03289 +6 309,03289

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+109,68324 +109,68324



Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

+796,06675 +796,06675

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+1 533,96297 +1 533,96297

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+18 632,70360 +18 632,70360

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+200,000 +200,000

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пені

+169,09596 +169,09596

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом, 

що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та  

придбання  житла

+3,93604 +3,93604

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

Всього за типом боргового зобов'язання +15 371,27600 -15 371,27600 -15 371,27600 

600000 Фінансування за активними операціями +15 371,27600 -15 371,27600 -15 371,27600 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +15 371,27600 -15 371,27600 -15 371,27600 

602100 На початок періоду +297 074,29649 +273 960,32960 +23 113,96689 +11 149,24666

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+49,37871 +49,37871

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
+723,74334 +723,74334

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 

стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+55,19195 +55,19195

 - за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+73,15358 +73,15358 +73,15358

 - за рахунок надходжень від продажу землі +9 175,40181 +9 175,40181 +9 175,40181

 - за рахунок надходжень від єдиного податку +0,01264 +0,01264 +0,01264

 - за рахунок надходжень від коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
+1 899,47782 +1 899,47782 +1 899,47782

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1,200 +1,200 +1,200

 - за рахунок надходження від екологічного податку +665,76562 +665,76562

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  навколишнього 

природного середовища
+2,74034 +2,74034

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+1,11946 +1,11946

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+23,71814 +23,71814

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+732,82776 +732,82776



Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

+2 120,95197 +2 120,95197

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

+6 309,03289 +6 309,03289

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+109,68324 +109,68324

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

+796,06675 +796,06675

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+1 533,96297 +1 533,96297

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+18 632,70360 +18 632,70360

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+200,000 +200,000

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пені

+169,09596 +169,09596

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом, 

що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та  

придбання  житла

+3,93604 +3,93604

602200 На кінець періоду +297 074,29649 +273 960,32960 +23 113,96689 +11 149,24666

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+49,37871 +49,37871

 - за рахунок надходжень від збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу
+723,74334 +723,74334

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на 

стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+55,19195 +55,19195

 - за рахунок надходжень від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+73,15358 +73,15358 +73,15358

 - за рахунок надходжень від продажу землі +9 175,40181 +9 175,40181 +9 175,40181

 - за рахунок надходжень від єдиного податку +0,01264 +0,01264 +0,01264

 - за рахунок надходжень від коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
+1 899,47782 +1 899,47782 +1 899,47782

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим та міськими радами
+1,200 +1,200 +1,200

 - за рахунок надходження від екологічного податку +665,76562 +665,76562

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  навколишнього 

природного середовища
+2,74034 +2,74034

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+1,11946 +1,11946

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+23,71814 +23,71814

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

міста"
+732,82776 +732,82776



Всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок цільового фонду міської ради на розвиток та 

утримання житлово-комунального господарства, енергетики та 

транспорту

+2 120,95197 +2 120,95197

  - за рахунок цільового фонду міської ради для виготовлення 

технічної документації та правовстановлюючих документів на 

об’єкти комунальної власності міста, проведення їх оцінки

+6 309,03289 +6 309,03289

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+109,68324 +109,68324

 - за рахунок цільового фонду міської ради  на реконструкцію 

інженерного обладнання будинків та інших робіт, пов’язаних з 

відключенням від систем центрального опалення та гарячого 

водопостачання (ЦО та ГВП)

+796,06675 +796,06675

 - за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+1 533,96297 +1 533,96297

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+18 632,70360 +18 632,70360

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+200,000 +200,000

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та  придбання  житла, пені

+169,09596 +169,09596

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим кредитом, 

що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та одиноким 

молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та  

придбання  житла

+3,93604 +3,93604

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов



Додаток 3

до рішення міської ради   

від 27.01.2017                          № 570

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

0300000 Виконавчий комітет міської ради +708,990 +708,990 +11 500,000 +11 500,000 +11 500,000 +12 208,990

0310000 Виконавчий комітет міської ради +708,990 +708,990 +11 500,000 +11 500,000 +11 500,000 +12 208,990

0313140 1040 Заходи державної політики з питань молоді -480,765 -480,765 -480,765 

0313150 1040 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання -2 811,450 -2 811,450 -1 524,346 -261,056 -1 485,505 -5,405 -1 480,100 -1 468,100 -4 296,955 

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -48,634 -48,634 -39,864 -48,634 

0313140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +3 292,215 +3 292,215 +1 524,346 +261,056 +1 485,505 +5,405 +1 480,100 +1 468,100 +4 777,720

0313142 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +2 811,450 +2 811,450 +1 524,346 +261,056 +1 485,505 +5,405 +1 480,100 +1 468,100 +4 296,955

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +48,634 +48,634 +39,864 +48,634

0313143 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +480,765 +480,765 +480,765

0316310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +2 500,000 +2 500,000 +2 500,000 +2 500,000

0317470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +9 000,000 +9 000,000 +9 000,000 +9 000,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+9 000,000 +9 000,000 +9 000,000 +9 000,000

0318600 0133 Інші видатки +708,990 +708,990 +708,990

з них:

- виконання заходів "Програми сприяння розвитку інституцій

громадянського суспільства на 2015-2017 роки"
+200,000 +200,000 +200,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

- виконання Програми надання фінансової підтримки

громадським організаціям, громадським спілкам на реалізацію

соціально - культурних проектів у м.Вінниці

+100,000 +100,000 +100,000

- сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є

Вінницька міська рада
+111,990 +111,990 +111,990

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

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



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

- проведення аудиту фінасово-господарської діяльності

комунальних підприємств міста
+297,000 +297,000 +297,000

4000000 Департамент міського господарства -83 020,939 -83 020,939 -83 020,939 -83 020,939 

4010000 Департамент міського господарства -83 020,939 -83 020,939 -83 020,939 -83 020,939 

4016130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших

підприємств, установ та організацій житлово-комунального

господарства

-92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 

4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +7 000,000 +7 000,000 +7 000,000 +7 000,000

4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою +4 713,077 +4 713,077 +11 843,000 +11 843,000 +11 843,000 +16 556,077

4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою +4 713,077 +4 713,077 +11 843,000 +11 843,000 +11 843,000 +16 556,077

4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +4 713,077 +4 713,077 +1 043,000 +1 043,000 +1 043,000 +5 756,077

4116310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

4117470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +9 800,000 +9 800,000 +9 800,000 +9 800,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
+9 800,000 +9 800,000 +9 800,000 +9 800,000

6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000,000 +3 000,000 +21 818,170 +21 818,170 +21 818,170 +24 818,170

6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000,000 +3 000,000 +21 818,170 +21 818,170 +21 818,170 +24 818,170

6516310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -2 181,830 -2 181,830 -2 181,830 -2 181,830 

6516640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +3 000,000 +3 000,000 -9 684,070 -9 684,070 -9 684,070 -6 684,070 

в тому числі:

 - проведення капітального ремонту контактної мережі міського 

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

 - проведення капітального ремонту трамвайних колій та 

асфальтового покриття  на прирейкових та міжколійних ділянках
-5 684,070 -5 684,070 -5 684,070 -5 684,070 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000

6517470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +33 684,070 +33 684,070 +33 684,070 +33 684,070

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна 

компанія"
+33 684,070 +33 684,070 +33 684,070 +33 684,070

1500000 Департамент соціальної політики +63,884 +63,884 +63,884

1510000 Департамент соціальної політики +63,884 +63,884 +63,884

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +63,884 +63,884 +63,884

1511060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих

будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

-1 409,700 -1 409,700 -1 409,700 

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 409,700 -1 409,700 -1 409,700 

1511060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих

будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях

патронатного вихователя

+1 409,700 +1 409,700 +1 409,700

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету +1 409,700 +1 409,700 +1 409,700

1513010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету
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1513012 1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,

ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального

зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або

вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції,

особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу

кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з

числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу

кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або

померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам

сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які

стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей

військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час

проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали

безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на

житлово-комунальні послуги

-18 420,110 -18 420,110 -18 420,110 

1513012 1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту,

ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України,

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів

органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної

пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби,

ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального

зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу

або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам

міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького

складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного

захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під

час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури;

дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу

податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої

системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,

непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з

військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової

служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули

(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам

та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту,

які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків,

на житлово-комунальні послуги

+18 420,110 +18 420,110 +18 420,110
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1513400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +63,884 +63,884 +63,884

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +63,884 +63,884 +63,884

1000000 Департамент освіти +50,000 +50,000 -538,057 -538,057 -538,057 -488,057 

1010000 Департамент освіти +50,000 +50,000 -538,057 -538,057 -538,057 -488,057 

з них:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

-599,000 -599,000 -599,000 -599,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету +50,000 +50,000 +60,943 +60,943 +60,943 +110,943

1011100 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної

освіти
-129 740,010 -129 740,010 -71 437,655 -13 352,995 -5 159,311 -4 333,458 -1 638,749 -1 431,521 -825,853 -599,000 -134 899,321 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -15 895,515 -15 895,515 -13 029,111 -15 895,515 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази

професійно-технічних навчальних закладів

-599,000 -599,000 -599,000 -599,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -113 844,495 -113 844,495 -58 408,544 -13 352,995 -5 159,311 -4 333,458 -1 638,749 -1 431,521 -825,853 -599,000 -119 003,806 

в тому числі:

 = доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -6 967,396 -6 967,396 -5 710,980 -6 967,396 

1011100 0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами

та іншими закладами освіти
+129 740,010 +129 740,010 +71 437,655 +13 352,995 +4 560,311 +4 333,458 +1 638,749 +1 431,521 +226,853 +134 300,321

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +15 895,515 +15 895,515 +13 029,111 +15 895,515

 - за рахунок доходів міського бюджету +113 844,495 +113 844,495 +58 408,544 +13 352,995 +4 560,311 +4 333,458 +1 638,749 +1 431,521 +226,853 +118 404,806

в тому числі:

 = доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +6 967,396 +6 967,396 +5 710,980 +6 967,396

1011220 0990 Інші освітні програми +50,000 +50,000 +50,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 

роки

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

1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +60,943 +60,943 +60,943 +60,943

1400000 Департамент охорони здоров’я +5 522,950 +5 522,950 -4 493,937 -4 493,937 -4 493,937 +1 029,013

1410000 Департамент охорони здоров’я +5 522,950 +5 522,950 -4 493,937 -4 493,937 -4 493,937 +1 029,013

з них:
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 - за рахунок доходів міського бюджету +5 522,950 +5 522,950 -4 493,937 -4 493,937 -4 493,937 +1 029,013

1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 136,626 +3 136,626 +3 136,626

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +3 136,626 +3 136,626 +3 136,626

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 600,626 +1 600,626 +1 600,626

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 600,626 +1 600,626 +1 600,626

в тому числі:

  придбання медикаментів +1 034,279 +1 034,279 +1 034,279

  виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 

2016-2017 рр."
+467,347 +467,347 +467,347

  інші поточні видатки +99,000 +99,000 +99,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+1 536,000 +1 536,000 +1 536,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 536,000 +1 536,000 +1 536,000

 в тому числі:

    придбання медикаментів +1 500,000 +1 500,000 +1 500,000

  виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2017 рр."
+12,000 +12,000 +12,000

   інші поточні видатки +24,000 +24,000 +24,000

1412050 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+266,288 +266,288 +266,288

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +266,288 +266,288 +266,288

в тому числі:

 = придбання медикаментів +211,788 +211,788 +211,788

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-

2017 рр."
+54,500 +54,500 +54,500

1412180 0726 Первинна медична допомога населенню +2 120,036 +2 120,036 +2 120,036

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 120,036 +2 120,036 +2 120,036

в тому числі:

 = придбання лікувального харчування для дітей хворих на 

фенілкетонурію
+350,000 +350,000 +350,000

 = придбання медикаментів +1 599,036 +1 599,036 +1 599,036
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 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-

2017 рр."
+171,000 +171,000 +171,000

1416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території -5 493,937 -5 493,937 -5 493,937 -5 493,937 

1417470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницька міська аптека" +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

1300000 Комітет по фізичній культурі і спорту +300,000 +300,000 -0,000 +0,000 +300,000

1310000 Комітет по фізичній культурі і спорту +300,000 +300,000 -0,000 +0,000 +300,000

1315010 Проведення спортивної роботи в регіоні +300,000 +300,000 +300,000

1315012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000 +300,000

1315020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту -18 107,359 -18 107,359 -10 423,859 -697,460 -5 298,615 -185,000 -5 113,615 -5 098,615 -23 405,974 

1315022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-16 907,359 -16 907,359 -10 423,859 -697,460 -5 298,615 -185,000 -5 113,615 -5 098,615 -22 205,974 

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -433,812 -433,812 -355,584 -433,812 

1315024 0810 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд -1 200,000 -1 200,000 -1 200,000 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 200,000 -1 200,000 -1 200,000 

1315040
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед інвалідів
-101,379 -101,379 -101,379 

1315042 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з

інвалідного спорту
-101,379 -101,379 -101,379 

1315050 0810
Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері

фізичної культури і спорту
-404,331 -404,331 -266,602 -7,727 -404,331 

1315060 0810
Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з

фізичної культури
-853,909 -853,909 -853,909 

в тому числі:

 - проведення заходів -853,909 -853,909 -853,909 

1315100 0810 Інші видатки -1 378,108 -1 378,108 -1 378,108 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-463,802 -463,802 -463,802 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

- виплата стипендій міської ради кращим учням спортивних шкіл

міста
-12,546 -12,546 -12,546 

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій -901,760 -901,760 -901,760 

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
-901,760 -901,760 -901,760 

1315020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед інвалідів
+101,379 +101,379 +101,379

1315022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з

інвалідного спорту
+101,379 +101,379 +101,379

1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +16 907,359 +16 907,359 +10 423,859 +697,460 +5 298,615 +185,000 +5 113,615 +5 098,615 +22 205,974

1315031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+16 907,359 +16 907,359 +10 423,859 +697,460 +5 298,615 +185,000 +5 113,615 +5 098,615 +22 205,974

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +433,812 +433,812 +355,584 +433,812

1315040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

1315041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

1315060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +2 623,802 +2 623,802 +266,602 +7,727 +2 623,802

1315061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

+853,909 +853,909 +853,909

в тому числі:

 - проведення заходів +853,909 +853,909 +853,909

1315062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 365,562 +1 365,562 +1 365,562

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+463,802 +463,802 +463,802

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +901,760 +901,760 +901,760

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
+901,760 +901,760 +901,760

1315063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +404,331 +404,331 +266,602 +7,727 +404,331

1318600 0133 Інші видатки +12,546 +12,546 +12,546



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

з них:

 - виконання інших заходів Програми розвитку фізичної культури 

та спорту в м.Вінниці на 2015 - 2017 роки
+12,546 +12,546 +12,546

в тому числі:

 = виплата стипендій міської ради кращим вихованцям 

спортивних шкіл міста
+12,546 +12,546 +12,546

4700000 Департамент капітального будівництва +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637

4710000 Департамент капітального будівництва +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637

4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637 +25 732,637

7600000 Департамент фінансів +413,375 +413,375 +1 787,850 +1 787,850 +1 787,850 +2 201,225

7610000 Департамент фінансів +413,375 +413,375 +1 787,850 +1 787,850 +1 787,850 +2 201,225

7618800 0180 Інші субвенції +413,375 +413,375 +1 787,850 +1 787,850 +1 787,850 +2 201,225

в тому числі:

 - обласному бюджету для забезпечення безкоштовними 

медикаментами жителів міста Вінниці, хворих з психічними 

розладами

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

 - сільському бюджету села Агрономічне на виконання програм в 

рамках виконання власних повноважень 
+53,375 +53,375 +53,375

 - сільському бюджету села Бохоники на виконання програм в 

рамках виконання власних повноважень
+802,950 +802,950 +802,950 +802,950

 - сільському бюджету села Вінницькі Хутори на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень
+505,350 +505,350 +505,350 +505,350

 - сільському бюджету села Лука-Мелешківська на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень
+479,550 +479,550 +479,550 +479,550

Всього +14 772,276 +14 772,276 -0,000 +0,000 -15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 -599,000 

Міський голова  С.Моргунов     



виконання 

програм в рамках 

виконання власних 

повноважень

забезпечення 

безкоштовними 

медикаментами 

жителів міста 

Вінниці, хворих з 

психічними 

розладами

виконання 

програм в рамках 

виконання 

власних 

повноважень

Обласний бюджет +360,000 +360,000 

Сільський бюджет села Агрономічне +53,375 +53,375 

Сільський бюджет села Бохоники +802,950 +802,950 

Сільський бюджет села Вінницькі 

Хутори 
+505,350 +505,350 

Сільський бюджет села Лука-

Мелешківська 
+479,550 +479,550 

Всього +413,375 +53,375 +360,000 +1 787,850 +1 787,850

Інші 

субвенції 

Разом

в тому числі на:

Міський голова                                                   С.Моргунов

Код 

бюджету

Назва місцевого бюджету 

адміністративно-територіальної 

одиниці

Субвенції з міського бюджету

Субвенції загального фонду Субвенції спеціального фонду

Інші 

субвенції 

Разом

в тому числі на:

(тис.грн.)

Додаток  4      

до рішення міської ради   

від 27.01.2017  №570           

Зміни по міжбюджетних трансфертах з міського бюджету 

місцевим/державному бюджетам на 2017 рік



 Додаток 5

до рішення міської ради

від 27.01.2017  № 570

(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 +131 611,556 +77 026,695 +25 732,637 

4710000 Департамент капітального будівництва +131 611,556 +77 026,695 +25 732,637 

4716310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+131 611,556 +77 026,695 +25 732,637 

Освіта +30 372,549 +15 847,281 +12 200,000 

Реконструкція приміщення по просп. 

Космонавтів,64 в м. Вінниці під ДНЗ (в т.ч. 

проектні роботи)

+28 529,837 45,7 +15 501,233 +12 000,000

Реконструкція стадіону закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27 Вінницької міської 

ради» по вул. Ватутіна, 42 в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи)

+1 842,712 81,2 +346,048 +200,000

Охорона здоров'я +55 293,720 +44 612,253 +7 493,937

Реконструкція приміщень харчоблоку міської 

клінічної лікарні № 1 по вул. Хмельницьке 

шосе,96 в м. Вінниці

+6 093,937 1,6 +5 993,937 +5 493,937

Реконструкція приміщень відділення 

анестезіології та інтенсивної терапії в головному 

корпусі МКЛ №1 по вул. Хмельницьке шосе,96 в 

м. Вінниці

+49 199,783 21,5 +38 618,316 +2 000,000

Фізична культура і спорт -579,355 +600,000

Реконструкція спортивного стадіону для міні - 

футболу по вул. С.Наливайка в м.Вінниця
-579,355 +600,000

Комунальне господарство +43 945,287 +15 052,672 +5 438,700 

Реконструкція просп. Космонавтів в м. Вінниці (ІІІ 

черга - від вул. Келецької до вул. А. 

Первозванного)

+2 426,230 +2 451,278 +1 038,700

Просп. Космонавтів (від вул. В. Порика до вул. 

Келецької) у м. Вінниці (друга черга) — 

реконструкція

+41 519,057 69,6 +12 601,394 +4 400,000

Інші +2 000,000 +2 093,844 

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

Реконструкція  будівлі по вул. 600-річчя,6 для 

розміщення  дитячих гуртків в м. Вінниця (в т. ч. 

проектні роботи)   

-1 600,000 -1 500,000 -1 500,000 

Будівництво будівлі по вул. 600-річчя,6 для 

розміщення дитячих гуртків в м. Вінниця (в т.ч. 

проектні роботи)

+3 600,000 0,2 +3 593,844 +1 500,000

4000000 Департамент міського господарства +21 500,572 +9 000,000 +9 000,000 

4010000 Департамент міського господарства +21 500,572 +9 000,000 +9 000,000 

4016310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+19 500,572 +7 000,000 +7 000,000 

Комунальне господарство +19 500,572 +7 000,000 +7 000,000 

Будівництво мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. 

проектні роботи)
+6 800,000 +6 800,000 +6 800,000

Реконструкція теплових мереж, котелень, систем 

теплозабезпечення, мереж водопостачання, 

насосних станцій підвищення тиску води та інших 

інженерних мереж (в т.ч. проектні роботи)

+12 700,572 98,4 +200,000 +200,000

з них:

 - на виконання Меморандуму із Швейцарією +12 700,572 98,4 +200,000 +200,000

4017470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

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

Комунальне господарство +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

Поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго" 
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

4100000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+10 800,000 +10 800,000 +10 800,000 

4110000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+10 800,000 +10 800,000 +10 800,000 

4116310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

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

Комунальне господарство +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 

Будівництво дороги до котельні по вул. Сергія 

Зулінського,9 (вул. Тарногродського,9) зі сторони 

вул. Київської

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



Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального 

виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою / тимчасовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету

Назва об‘єктів відповідно до проектно-кошторисної 

документації; тощо

Загальний обсяг 

фінансування 

будівництва 

Відсоток 

завершеності 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Всього видатків 

на завершення 

будівництва 

об‘єктів на 

майбутні роки

Разом видатків 

на поточний рік

4117470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+9 800,000 +9 800,000 +9 800,000

Комунальне господарство +9 800,000 +9 800,000 +9 800,000

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке 

шляхове управління"
+9 800,000 +9 800,000 +9 800,000 

6500000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +9 684,070 +9 684,070 +31 502,240 

6510000  Департамент енергетики, транспорту та зв‘язку +9 684,070 +9 684,070 +31 502,240 

6516310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
-24 000,000 -24 000,000 -2 181,830 

Транспорт -24 000,000 -24 000,000 -2 181,830 

Модернізація з реконструкцією і переобладнанням 

трамвайних вагонів Т-4
-14 000,000 -14 000,000 -1 272,730 

Модернізація (реконструкція) трамвая КТ-4 з 

встановленням середньої вставки з низьким рівнем 

підлоги

-10 000,000 -10 000,000 -909,100 

6517470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+33 684,070 +33 684,070 +33 684,070 

Транспорт +33 684,070 +33 684,070 +33 684,070 

Поповнення статутного капіталу КП "Вінницька 

транспортна компанія"
+33 684,070 +33 684,070 +33 684,070

0300000 Виконавчий комітет міської ради +16 723,803 +16 473,803 +11 500,000 

0310000 Виконавчий комітет міської ради +16 723,803 +16 473,803 +11 500,000 

0316310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+7 723,803 +7 473,803 +2 500,000

Інші +7 723,803 +7 473,803 +2 500,000

Будівництво територіальної автоматизованої 

системи централізованого оповіщення населення 

м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)

+7 723,803 3,2 +7 473,803 +2 500,000

0317470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

господарювання
+9 000,000 +9 000,000 +9 000,000 

Інші +9 000,000 +9 000,000 +9 000,000 

Поповнення статутного капіталу МКП 

"Вінницький фонд муніципальних інвестицій"
+9 000,000 +9 000,000 +9 000,000

1000000 Департамент освіти +957,515 +60,943 +60,943 

1010000 Департамент освіти +957,515 +60,943 +60,943 



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

1016310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
+957,515 +60,943 +60,943

Освіта +957,515 +60,943 +60,943

Реконструкція зовнішніх стін будівлі закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 

Вінницької міської ради» по вул. М. Кішки,30 в м. 

Вінниця (в т.ч. проектні роботи) 

+957,515 93,6 +60,943 +60,943

1400000 Департамент охорони здоров’я -5 093,937 -4 993,937 -4 493,937 

1410000 Департамент охорони здоров’я -5 093,937 -4 993,937 -4 493,937 

1416310 0490
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території
-6 093,937 -5 993,937 -5 493,937 

Охорона здоров'я -6 093,937 -5 993,937 -5 493,937 

Реконструкція приміщень харчоблоку міської 

клінічної лікарні № 1 по вул. Хмельницьке 

шосе,96 в м. Вінниці

-6 093,937 -5 993,937 -5 493,937 

1417470 0490
Внески до статутного капіталу суб’єктів 

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

Інші +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

Поповнення статутного капіталу МКП "Вінницька 

міська аптека"
+1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

0300000 Виконавчий комітет міської ради

0310000 Виконавчий комітет міської ради

0313150 1040 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання Капітальні видатки -1 468,100 

0313140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Капітальні видатки +1 468,100

0313142 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Капітальні видатки +1 468,100

4000000 Департамент міського господарства -92 020,939 

4010000 Департамент міського господарства -92 020,939 

4016130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших

підприємств, установ та організацій житлово-

комунального господарства

Капітальні видатки -92 020,939 

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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн,

спеціального обладнання, інших основних засобів,

малоцінних необоротних матеріальних активів для

підприємств житлово-комунального господарства

Капітальні видатки -92 020,939 

4100000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+1 043,000

4110000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+1 043,000

4116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ Капітальні видатки +1 043,000

6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -9 684,070 

6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -9 684,070 

6516640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту Капітальні видатки -9 684,070 

в тому числі:

 - проведення капітального ремонту контактної мережі 

міського електротранспорту
Капітальні видатки -4 000,000 

 - проведення капітального ремонту трамвайних колій та 

асфальтового покриття  на прирейкових та міжколійних 

ділянках

Капітальні видатки -5 684,070 

1000000 Департамент освіти -599,000 

1010000 Департамент освіти -599,000 

1011100 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-

технічної освіти
Капітальні видатки -599,000 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

Капітальні видатки -599,000 

1300000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1310000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1315020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту Капітальні видатки -5 098,615 

1315022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки -5 098,615 

1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту Капітальні видатки +5 098,615

1315031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
Капітальні видатки +5 098,615



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

7600000 Департамент фінансів +1 787,850

7610000 Департамент фінансів +1 787,850

7618800 0180 Інші субвенції Капітальні видатки +1 787,850

в тому числі:

 - сільському бюджету села Бохоники на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень
Капітальні видатки +802,950

 - сільському бюджету села Вінницькі Хутори на 

виконання програм в рамках виконання власних 

повноважень

Капітальні видатки +505,350

 - сільському бюджету села Лука-Мелешківська на 

виконання програм в рамках виконання власних 

повноважень

Капітальні видатки +479,550

Всього +186 183,579 +118 051,574 -15 371,276 

Міський голова С.Моргунов



Додаток 6

до рішення міської ради   

від  27.01.2017  №  570  

(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 +708,990 +11 500,000 +12 208,990

0310000 Виконавчий комітет міської ради +708,990 +11 500,000 +12 208,990

0313140 1040 Заходи державної політики з питань молоді

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

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

змінами)

-480,765 -480,765 

0313150 1040 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

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

змінами)

-2 811,450 -1 485,505 -4 296,955 

0313140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

Програма "Місто молодих" на 2016-2020 роки

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

змінами)

+3 292,215 +1 485,505 +4 777,720

0313142 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +2 811,450 +1 485,505 +4 296,955

0313143 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +480,765 +480,765

0316310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+2 500,000 +2 500,000

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

м.Вінниці на 2017 рік 
+9 000,000 +9 000,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+9 000,000 +9 000,000

0318600 0133 Інші видатки +708,990 +708,990

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 сприяння розвитку

інституцій громадянського суспільства на 2015-2017 роки"

Програма сприяння розвитку інституцій

громадянського суспільства на 2015-2017 роки

(рішення міської ради від 26.12.2014р. №1980, зі

змінами)

+200,000 +200,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

+200,000 +200,000

- виконання Програми надання фінансової підтримки

громадським організаціям, громадським спілкам на

реалізацію соціально - культурних проектів у м.Вінниці

Програма надання фінансової підтримки громадським

організаціям, громадським спілкам на реалізацію

соціально-культурних проектів у м.Вінниці (рішення

міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами)

+100,000 +100,000

- сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є

Вінницька міська рада

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+111,990 +111,990

- проведення аудиту фінасово-господарської діяльності

комунальних підприємств міста

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+297,000 +297,000

4000000 Департамент міського господарства -83 020,939 -83 020,939 

4010000 Департамент міського господарства -83 020,939 -83 020,939 

4016130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших

підприємств, установ та організацій житлово-комунального

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)

-92 020,939 -92 020,939 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-92 020,939 -92 020,939 

4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+7 000,000 +7 000,000

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

м.Вінниці на 2017 рік 
+2 000,000 +2 000,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+2 000,000 +2 000,000

4100000 Департамент комунального господарства та благоустрою +4 713,077 +11 843,000 +16 556,077

4110000 Департамент комунального господарства та благоустрою +4 713,077 +11 843,000 +16 556,077

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)

+4 713,077 +1 043,000 +5 756,077

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

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

4117470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+9 800,000 +9 800,000

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
+9 800,000 +9 800,000

6500000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000,000 +21 818,170 +24 818,170

6510000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000,000 +21 818,170 +24 818,170

6516310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
-2 181,830 -2 181,830 

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)

+3 000,000 -9 684,070 -6 684,070 

в тому числі:

 - проведення капітального ремонту контактної мережі 

міського електротранспорту
-4 000,000 -4 000,000 



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - проведення капітального ремонту трамвайних колій та 

асфальтового покриття  на прирейкових та міжколійних 

ділянках

-5 684,070 -5 684,070 

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+3 000,000 +3 000,000

6517470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+33 684,070 +33 684,070

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницька 

транспортна компанія"
+33 684,070 +33 684,070

1500000 Департамент соціальної політики +63,884 +63,884

1510000 Департамент соціальної політики +63,884 +63,884

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)

+63,884 +63,884

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +63,884 +63,884

1000000 Департамент освіти +50,000 -538,057 -488,057 

1010000 Департамент освіти +50,000 -538,057 -488,057 

1011100 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-

технічної освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020

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

змінами)

-129 740,010 -5 159,311 -134 899,321 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -15 895,515 -15 895,515 

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

-599,000 -599,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -113 844,495 -5 159,311 -119 003,806 



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

1011100 0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними

закладами та іншими закладами освіти

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020

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

змінами)

+129 740,010 +4 560,311 +134 300,321

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +15 895,515 +15 895,515

 - за рахунок доходів міського бюджету +113 844,495 +4 560,311 +118 404,806

1011220 0990 Інші освітні програми

Програма розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020

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

змінами)

+50,000 +50,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста +50,000 +50,000

1016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+60,943 +60,943

1400000 Департамент охорони здоров’я +5 522,950 -4 493,937 +1 029,013

1410000 Департамент охорони здоров’я +5 522,950 -4 493,937 +1 029,013

1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 136,626 +3 136,626

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки" +2 657,279 +2 657,279

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 657,279 +2 657,279

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 133,279 +1 133,279

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 133,279 +1 133,279

в тому числі:

  придбання медикаментів +1 034,279 +1 034,279

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+1 524,000 +1 524,000



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 524,000 +1 524,000

в тому числі:

  придбання медикаментів +1 500,000 +1 500,000

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2017 рр." +479,347 +479,347

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +479,347 +479,347

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +467,347 +467,347

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+12,000 +12,000

1412050 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+266,288 +266,288

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки" +211,788 +211,788

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +211,788 +211,788

в тому числі:

 = придбання медикаментів +211,788 +211,788

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2017 рр." +54,500 +54,500

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +54,500 +54,500

1412180 0726 Первинна медична допомога населенню +2 120,036 +2 120,036

Програма "Здоров’я вінничан на 2017-2020 роки" +1 949,036 +1 949,036

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 949,036 +1 949,036



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:

 = придбання лікувального харчування для дітей хворих 

на фенілкетонурію
+350,000 +350,000

 = придбання медикаментів +1 599,036 +1 599,036

Програма "Стоп грип у Вінниці на 2016 - 2017 рр." +171,000 +171,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +171,000 +171,000

1416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
-5 493,937 -5 493,937 

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

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

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницька міська 

аптека"
+1 000,000 +1 000,000

1300000 Комітет по фізичній культурі і спорту +300,000 +300,000

1310000 Комітет по фізичній культурі і спорту +300,000 +300,000

1315010 Проведення спортивної роботи в регіоні

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+300,000 +300,000

1315012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000

1315020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

-18 107,359 -5 298,615 -23 405,974 

1315022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-16 907,359 -5 298,615 -22 205,974 

1315024 0810 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд -1 200,000 -1 200,000 

в тому числі:



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 200,000 -1 200,000 

1315040
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної

роботи серед інвалідів

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

-101,379 -101,379 

1315042 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та

заходів з інвалідного спорту
-101,379 -101,379 

1315050 0810
Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у

сфері фізичної культури і спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

-404,331 -404,331 

1315060 0810
Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з

фізичної культури

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

-853,909 -853,909 

в тому числі:

 - проведення заходів -853,909 -853,909 

1315100 0810 Інші видатки

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

-1 378,108 -1 378,108 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

-463,802 -463,802 

- виплата стипендій міської ради кращим учням спортивних

шкіл міста
-12,546 -12,546 

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій -901,760 -901,760 

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
-901,760 -901,760 



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

1315020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної

роботи серед інвалідів

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+101,379 +101,379

1315022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та

заходів з інвалідного спорту
+101,379 +101,379

1315030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+16 907,359 +5 298,615 +22 205,974

1315031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+16 907,359 +5 298,615 +22 205,974

1315040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+1 200,000 +1 200,000

1315041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +1 200,000 +1 200,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 200,000 +1 200,000

1315060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+2 623,802 +2 623,802

1315061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

+853,909 +853,909

в тому числі:

 - проведення заходів +853,909 +853,909

1315062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 365,562 +1 365,562

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

+463,802 +463,802



Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Код 

функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / 

тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету

Найменування міської програми Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом загальний та 

спеціальний фонди

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +901,760 +901,760

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
+901,760 +901,760

1315063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +404,331 +404,331

1318600 0133 Інші видатки +12,546 +12,546

з них:

 - виконання інших заходів Програми розвитку фізичної 

культури та спорту в м.Вінниці на 2015 - 2017 роки

Програма розвитку фізичної культури та спорту в

м.Вінниці на 2015 - 2017 роки (рішення міської ради

від 26.12.2014р. №1957, зі змінами)

+12,546 +12,546

в тому числі:

 = виплата стипендій міської ради кращим 

вихованцям спортивних шкіл міста
+12,546 +12,546

4700000 Департамент капітального будівництва +25 732,637 +25 732,637

4710000 Департамент капітального будівництва +25 732,637 +25 732,637

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

м.Вінниці на 2017 рік 
+25 732,637 +25 732,637

7600000 Департамент фінансів +413,375 +1 787,850 +2 201,225

7610000 Департамент фінансів +413,375 +1 787,850 +2 201,225

7618800 0180 Інші субвенції +413,375 +1 787,850 +2 201,225

в тому числі:

 - обласному бюджету для забезпечення безкоштовними 

медикаментами жителів міста Вінниці, хворих з психічними 

розладами

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

(рішення міської ради від 23.12.2016р. №533)
+360,000 +360,000

 - сільському бюджету села Агрономічне на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень 

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+53,375 +53,375

 - сільському бюджету села Бохоники на виконання програм 

в рамках виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+802,950 +802,950



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

 - сільському бюджету села Вінницькі Хутори на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+505,350 +505,350

 - сільському бюджету села Лука-Мелешківська на 

виконання програм в рамках виконання власних 

повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

м.Вінниці на 2017 рік 
+479,550 +479,550

Всього +14 772,276 -15 371,276 -599,000 

Міський голова                                                                                                                                С. Моргунов



Додаток 7

до рішення міської ради   

від 27.01.2017  № 570

(тис. грн.)

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

1000 Освіта +50,000 +50,000 -599,000 -599,000 -599,000 -549,000 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-

технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

-599,000 -599,000 -599,000 -599,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету +50,000 +50,000 +50,000

1060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих

будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)

-1 409,700 -1 409,700 -1 409,700 

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету -1 409,700 -1 409,700 -1 409,700 

1060 0910

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих

будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім'ях), в сім'ях

патронатного вихователя

+1 409,700 +1 409,700 +1 409,700

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету +1 409,700 +1 409,700 +1 409,700

1100 0930
Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної

освіти
-129 740,010 -129 740,010 -71 437,655 -13 352,995 -5 159,311 -4 333,458 -1 638,749 -1 431,521 -825,853 -599,000 -134 899,321 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -15 895,515 -15 895,515 -13 029,111 -15 895,515 

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази

професійно-технічних навчальних закладів

-599,000 -599,000 -599,000 -599,000 

 - за рахунок доходів міського бюджету -113 844,495 -113 844,495 -58 408,544 -13 352,995 -5 159,311 -4 333,458 -1 638,749 -1 431,521 -825,853 -599,000 -119 003,806 

в тому числі:

 = доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -6 967,396 -6 967,396 -5 710,980 -6 967,396 

1100 0930
Підготовка робітничих кадрів професійно-технічними закладами

та іншими закладами освіти
+129 740,010 +129 740,010 +71 437,655 +13 352,995 +4 560,311 +4 333,458 +1 638,749 +1 431,521 +226,853 +134 300,321

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +15 895,515 +15 895,515 +13 029,111 +15 895,515

 - за рахунок доходів міського бюджету +113 844,495 +113 844,495 +58 408,544 +13 352,995 +4 560,311 +4 333,458 +1 638,749 +1 431,521 +226,853 +118 404,806

в тому числі:

 = доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +6 967,396 +6 967,396 +5 710,980 +6 967,396

1220 0990 Інші освітні програми +50,000 +50,000 +50,000

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

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



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

в тому числі:

 - фінансова підтримка приватних закладів освіти міста 

відповідно до Програми розвитку освіти м.Вінниці на 2013-2020 

роки

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

2000 Охорона здоров’я +5 522,950 +5 522,950 +5 522,950

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +5 522,950 +5 522,950 +5 522,950

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +3 136,626 +3 136,626 +3 136,626

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +3 136,626 +3 136,626 +3 136,626

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 600,626 +1 600,626 +1 600,626

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 600,626 +1 600,626 +1 600,626

в тому числі:

    придбання медикаментів +1 034,279 +1 034,279 +1 034,279

  виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2017 рр."
+467,347 +467,347 +467,347

    інші поточні видатки +99,000 +99,000 +99,000

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+1 536,000 +1 536,000 +1 536,000

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +1 536,000 +1 536,000 +1 536,000

 в тому числі:

    придбання медикаментів +1 500,000 +1 500,000 +1 500,000

  виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці 

на 2016-2017 рр."
+12,000 +12,000 +12,000

     інші поточні видатки +24,000 +24,000 +24,000

2050 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+266,288 +266,288 +266,288

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +266,288 +266,288 +266,288

в тому числі:

 = придбання медикаментів +211,788 +211,788 +211,788

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-

2017 рр."
+54,500 +54,500 +54,500

2180 0726 Первинна медична допомога населенню +2 120,036 +2 120,036 +2 120,036

з них:

 - за рахунок доходів міського бюджету +2 120,036 +2 120,036 +2 120,036

в тому числі:



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

 = придбання лікувального харчування для дітей хворих на 

фенілкетонурію
+350,000 +350,000 +350,000

 = придбання медикаментів +1 599,036 +1 599,036 +1 599,036

 = виконання заходів програми "Стоп грип у Вінниці на 2016-

2017 рр."
+171,000 +171,000 +171,000

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +63,884 +63,884 +63,884

3010

Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і

водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та

рідких нечистот

в тому числі:

 - за рахунок субвенції з державного бюджету

3012 1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони,

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби

цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту

інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, звільненим зі служби

за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки

України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції,

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної

пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення

повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції,

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної

пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових

обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,

звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження

військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули

(померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам

та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів

цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при

проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги

-18 420,110 -18 420,110 -18 420,110 



оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

бюджет 

розвитку

видатки 

розвитку

з них:

видатки 

споживання

з них:

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них:

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів
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3012 1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ,

ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони,

ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби

цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту

інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції,

ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-

виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби

за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки

України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції,

рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам,

звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою

років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам

з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,

осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу

кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням

службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх

утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час

проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців,

військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження

військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час

виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги

+18 420,110 +18 420,110 +18 420,110

3140 1040 Заходи державної політики з питань молоді -480,765 -480,765 -480,765 

3150 1040 Функціонування клубів підлітків за місцем проживання -2 811,450 -2 811,450 -1 524,346 -261,056 -1 485,505 -5,405 -1 480,100 -1 468,100 -4 296,955 

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -48,634 -48,634 -39,864 -48,634 

3140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +3 292,215 +3 292,215 +1 524,346 +261,056 +1 485,505 +5,405 +1 480,100 +1 468,100 +4 777,720

3142 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +2 811,450 +2 811,450 +1 524,346 +261,056 +1 485,505 +5,405 +1 480,100 +1 468,100 +4 296,955

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +48,634 +48,634 +39,864 +48,634

3143 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики +480,765 +480,765 +480,765

3400 1090 Інші видатки на соціальний захист населення +63,884 +63,884 +63,884

в тому числі:

 - надання допомоги на поховання +63,884 +63,884 +63,884

5000 Фiзична культура i спорт +287,454 +287,454 -0,000 +0,000 +287,454

5010 Проведення спортивної роботи в регіоні +300,000 +300,000 +300,000

5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
+300,000 +300,000 +300,000

5020 Діяльність закладів фізичної культури і спорту -18 107,359 -18 107,359 -10 423,859 -697,460 -5 298,615 -185,000 -5 113,615 -5 098,615 -23 405,974 

5022 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
-16 907,359 -16 907,359 -10 423,859 -697,460 -5 298,615 -185,000 -5 113,615 -5 098,615 -22 205,974 
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в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. -433,812 -433,812 -355,584 -433,812 

5024 0810 Фінансова підтримка комунальних спортивних споруд -1 200,000 -1 200,000 -1 200,000 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" -1 200,000 -1 200,000 -1 200,000 

5040
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед інвалідів
-101,379 -101,379 -101,379 

5042 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з

інвалідного спорту
-101,379 -101,379 -101,379 

5050 0810
Централізований бухгалтерський та фінансовий облік у сфері

фізичної культури і спорту
-404,331 -404,331 -266,602 -7,727 -404,331 

5060 0810
Утримання центрів "Спорт для всіх" та проведення заходів з

фізичної культури
-853,909 -853,909 -853,909 

в тому числі:

 - проведення заходів -853,909 -853,909 -853,909 

5100 0810 Інші видатки -1 378,108 -1 378,108 -1 378,108 

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

-463,802 -463,802 -463,802 

- виплата стипендій міської ради кращим учням спортивних шкіл

міста
-12,546 -12,546 -12,546 

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій -901,760 -901,760 -901,760 

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
-901,760 -901,760 -901,760 

5020
Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи

серед інвалідів
+101,379 +101,379 +101,379

5022 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів з

інвалідного спорту
+101,379 +101,379 +101,379

5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +16 907,359 +16 907,359 +10 423,859 +697,460 +5 298,615 +185,000 +5 113,615 +5 098,615 +22 205,974

5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+16 907,359 +16 907,359 +10 423,859 +697,460 +5 298,615 +185,000 +5 113,615 +5 098,615 +22 205,974

в тому числі:

 - доплата до мінімальної заробітної плати 3200 грн. +433,812 +433,812 +355,584 +433,812

5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

5041 0810 Утримання комунальних спортивних споруд +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 200,000 +1 200,000 +1 200,000

5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +2 623,802 +2 623,802 +266,602 +7,727 +2 623,802
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5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

+853,909 +853,909 +853,909

в тому числі:

 - проведення заходів +853,909 +853,909 +853,909

5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+1 365,562 +1 365,562 +1 365,562

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+463,802 +463,802 +463,802

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +901,760 +901,760 +901,760

з них:

  = Громадська організація "Дитячий хокейний клуб 

"Патріот"
+901,760 +901,760 +901,760

5063 0810 Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії +404,331 +404,331 +266,602 +7,727 +404,331

6000 Житлово-комунальне господарство +4 713,077 +4 713,077 -90 977,939 -90 977,939 -90 977,939 -86 264,862 

6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ +4 713,077 +4 713,077 +1 043,000 +1 043,000 +1 043,000 +5 756,077

6130 0620

Забезпечення функціонування комбінатів комунальних

підприємств, районних виробничих об'єднань та інших

підприємств, установ та організацій житлово-комунального

господарства

-92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 -92 020,939 

6300 Будівництво +28 617,813 +28 617,813 +28 617,813 +28 617,813

6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території +28 617,813 +28 617,813 +28 617,813 +28 617,813

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

інформатика
+3 000,000 +3 000,000 -9 684,070 -9 684,070 -9 684,070 -6 684,070 

6640 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +3 000,000 +3 000,000 -9 684,070 -9 684,070 -9 684,070 -6 684,070 

в тому числі:

 - проведення капітального ремонту контактної мережі міського 

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

 - проведення капітального ремонту трамвайних колій та 

асфальтового покриття  на прирейкових та міжколійних ділянках
-5 684,070 -5 684,070 -5 684,070 -5 684,070 

 - оплата  фактично виконаних обсягів пасажироперевезень 

міським електричним транспортом
+3 000,000 +3 000,000 +3 000,000
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7400 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю +55 484,070 +55 484,070 +55 484,070 +55 484,070

7470 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +55 484,070 +55 484,070 +55 484,070 +55 484,070

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд 

муніципальних інвестицій"
+9 000,000 +9 000,000 +9 000,000 +9 000,000

 - поповнення статутного капіталу КП ВМР 

"Вінницяміськтеплоенерго"
+2 000,000 +2 000,000 +2 000,000 +2 000,000

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницьке шляхове 

управління"
+9 800,000 +9 800,000 +9 800,000 +9 800,000

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна 

компанія"
+33 684,070 +33 684,070 +33 684,070 +33 684,070

 - поповнення статутного капіталу МКП "Вінницька міська аптека" +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000 +1 000,000

8000 Видатки, не віднесені до основних груп +1 134,911 +1 134,911 +1 787,850 +1 787,850 +1 787,850 +2 922,761

8600 0133 Інші видатки +721,536 +721,536 +721,536

з них:

- виконання заходів "Програми сприяння розвитку інституцій

громадянського суспільства на 2015-2017 роки"
+200,000 +200,000 +200,000

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

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

- виконання Програми надання фінансової підтримки

громадським організаціям, громадським спілкам на реалізацію

соціально - культурних проектів у м.Вінниці

+100,000 +100,000 +100,000

- сплата членських внесків до Асоціацій, членами яких є

Вінницька міська рада
+111,990 +111,990 +111,990

- проведення аудиту фінасово-господарської діяльності

комунальних підприємств міста
+297,000 +297,000 +297,000

 - виконання інших заходів Програми розвитку фізичної культури 

та спорту в м.Вінниці на 2015 - 2017 роки
+12,546 +12,546 +12,546

в тому числі:

 = виплата стипендій міської ради кращим вихованцям 

спортивних шкіл міста
+12,546 +12,546 +12,546

8800 0180 Інші субвенції +413,375 +413,375 +1 787,850 +1 787,850 +1 787,850 +2 201,225

в тому числі:

 - обласному бюджету для забезпечення безкоштовними 

медикаментами жителів міста Вінниці, хворих з психічними 

розладами

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

 - сільському бюджету села Агрономічне на виконання програм в 

рамках виконання власних повноважень 
+53,375 +53,375 +53,375

 - сільському бюджету села Бохоники на виконання програм в 

рамках виконання власних повноважень
+802,950 +802,950 +802,950 +802,950

 - сільському бюджету села Вінницькі Хутори на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень
+505,350 +505,350 +505,350 +505,350

 - сільському бюджету села Лука-Мелешківська на виконання 

програм в рамках виконання власних повноважень
+479,550 +479,550 +479,550 +479,550

Всього +14 772,276 +14 772,276 -0,000 +0,000 -15 371,276 -15 371,276 -15 371,276 -599,000 

Міський голова  С.Моргунов     
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