ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 22.12.2017 № 969

25 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про міський бюджет на 2018 рік
Розглянувши пропозиції виконавчого комітету міської ради та керуючись
ч.23 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 76, 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи Закон України
«Про Державний бюджет України на 2018 рік», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2018 рік:
1.1. доходи міського бюджету у сумі 4728014,215 тис.грн., в тому числі
доходи загального фонду міського бюджету у сумі 4444457,529 тис.грн.,
доходи спеціального фонду міського бюджету у сумі 283556,686 тис.грн., в
тому числі бюджету розвитку у сумі 36768,2 тис.грн. згідно з додатком 1 цього
рішення;
1.2. видатки міського бюджету у сумі 4723103,215 тис.грн., в тому числі
видатки загального фонду міського бюджету у сумі 3711962,327 тис.грн.,
видатки спеціального фонду міського бюджету у сумі 1011140,888 тис.грн., за
головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3 цього рішення та за
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
згідно з додатком 8 цього рішення;
1.3. повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у
сумі 38,248 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
1.4. надання кредитів зі спеціального фонду міського бюджету у сумі
4949,248 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;
1.5. профіцит загального фонду міського бюджету у сумі
732495,202тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду) у сумі 732495,202 тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення;
1.6. дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі
732495,202тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів

із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі
732495,202тис.грн. згідно з додатком 2 цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського
бюджету у сумі 1000,0 тис.грн.
3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5
до цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік перелік об'єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 цього
рішення.
5. Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі
14900,0 тис. грн.
6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду міського
бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію
галузевих програм, затверджених міською радою, на загальну суму
2893960,534 тис.грн. згідно з додатком 7 цього рішення.
8. Визначити:
8.1. граничний розмір боргу по загальному фонду міського бюджету
станом на 01.01.2018 року в сумі 40378,793 тис.грн.
8.2. граничний розмір боргу по загальному фонду міського бюджету
станом на 31.12.2018 року в сумі 40378,793 тис.грн.
9. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів міського
бюджету:
9.1. забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами.
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9.2. затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних
бюджетних асигнувань.
10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік:
10.1. до доходів належать надходження, визначені статтею 64
Бюджетного кодексу України;
10.2. джерелами формування у частині фінансування є надходження,
визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.
10.3. джерелами формування у частині кредитування є надходження,
визначені статтею 73 Бюджетного кодексу України щодо міського бюджету.
11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження,
визначені статтями 69¹, 71 Бюджетного кодексу України.
12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження,
визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду
міського бюджету на 2018 рік у частині кредитування є надходження,
визначені статтею 69¹, 71, 72, 74 Бюджетного кодексу України.
14. Надати право виконавчому комітету міської ради, за погодженням з
комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного
розвитку:
14.1. Перерозподіляти бюджетні призначення між видатками на
допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають
права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасову
державну допомогу дітям, тимчасову державну соціальну допомогу
непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули
права на пенсійну виплату, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційну виплату
непрацюючим працездатним особам, які доглядають за особою з інвалідністю
І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, в межах загального
обсягу субвенції з державного бюджету, виходячи з фактично нарахованих
обсягів допомог та виплат.
14.2. Перерозподіляти бюджетні призначення між видатками на надання
передбачених чинним законодавством пільг та субсидій населенню в межах
загальних обсягів субвенцій з державного бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним
будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також на надання
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
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пічного побутового палива і скрапленого газу, виходячи з фактично наданих
обсягів пільг та субсидій та в межах доведених місту сум субвенцій з
державного бюджету.
14.3. За пропозиціями головних розпорядників коштів перерозподіляти
бюджетні призначення між видатками за рахунок освітньої, медичної та інших
субвенцій з державного бюджету (КПКВК, КЕКВ) в межах загальних обсягів
субвенцій, виділених місту.
14.4. Здійснювати розподіл та перерозподіл між головними
розпорядниками коштів та видами видатків (КПКВК, КЕКВ) сум дотацій та
субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів, які будуть
виділені місту протягом року, або по яких протягом року будуть внесені зміни
щодо їх обсягів.
14.5. За пропозицією департаменту фінансів міської ради або інших
департаментів міської ради здійснювати перерозподіл планових показників по
доходах загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів в
межах загальних сум доходів загального і спеціального фондів, затверджених
даним рішенням, в тому числі з врахуванням внесених до бюджету змін.
14.6. За пропозиціями головних розпорядників коштів перерозподіляти
між кодами програмної класифікації (бюджетними програмами,
підпрограмами та завданнями), кодами економічної класифікації, між
розпорядниками коштів, між загальним і спеціальним фондом бюджетні
призначення, затверджені рішенням міської ради «Про міський бюджет на
2018 рік», в тому числі з врахуванням внесених до бюджету змін.
14.7. Видатки, відповідно до внесених у бюджетні призначення змін,
згідно з пунктами 14.1-14.4, 14.6 даного рішення, здійснюються після
прийняття рішення виконавчого комітету за погодженням з комісією з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку.
14.8. Зміни, внесені до міського бюджету рішеннями виконавчого
комітету, які прийняті згідно з пунктами 14.1-14.6 даного рішення, подаються
на затвердження міською радою.
15. Надати департаменту фінансів право вносити зміни до розпису
міського бюджету та здійснювати перерозподіл планових показників та
бюджетних призначень по доходах і видатках між місяцями, по видатках - між
кодами економічної класифікації видатків, по доходах - між кодами
класифікації доходів в межах сум доходів і видатків, затверджених рішенням
міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», до розпису повернення
кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету - між
місяцями в межах сум повернення кредитів до міського бюджету та надання
кредитів з міського бюджету, затверджених рішенням міської ради «Про
міський бюджет на 2018 рік», та вносити зміни до розпису фінансування
міського бюджету; в разі невиконання плану по доходах - здійснювати
перенесення призначень по видатках на наступні місяці бюджетного року.
Перенесення асигнувань на наступні місяці по захищених статтях
здійснюється за зверненням головного розпорядника коштів.
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16. Дозволити розпорядникам коштів використовувати бюджетні
призначення, затверджені даним рішенням, на оплату видатків поточного року
та погашення заборгованості, яка утворилась в минулі роки згідно річного
звіту розпорядника коштів.
17. Із загальної суми видатків на надання матеріальної грошової
допомоги мешканцям міста Вінниці допомога надається громадянам міста
згідно з рішеннями виконавчого комітету:
1620,0 тис.грн. за пропозиціями депутатів міської ради, з розрахунку не
більше 30,0 тис.грн. на одного депутата;
140,0 тис.грн. за пропозицією секретаря міської ради за поданням
уповноважених міського голови.
Решта коштів в сумі 5240,0 тис.грн. та економія коштів, яка утворилась
по видатках, зазначених в другому та третьому абзацах даного пункту,
направляється на надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста
Вінниці за рішеннями, прийнятими виконавчим комітетом міської ради в
поточному та минулому роках, включаючи матеріальну грошову допомогу за
пропозиціями депутатів міської ради.
18. На виконання пункту 24 Комплексної програми «Основні напрямки
соціальної політики у м.Вінниці на 2015-2020 роки», яка затверджена
рішенням міської ради від 26.12.2014 року №1944, зі змінами, встановити
розмір цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля
членам територіальної громади міста Вінниці, які є інвалідами війни учасниками бойових дій в Афганістані, антитерористичної операції (АТО), і
які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку,
визначеному законодавством України, - 312,073 тис.грн на одну особу.
19. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів
на утримання органів місцевого самоврядування затвердити на 2018 рік:
19.1. Загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, які
утримуються за рахунок загального фонду міського бюджету, в кількості 726
штатних одиниць та виконавчих органів, які утримуються за рахунок
спеціального фонду міського бюджету, в кількості 31 штатна одиниця.
19.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за
рахунок загального фонду міського бюджету в сумі 191262,690 тис.грн., в тому
числі фонд оплати праці 127138,014 тис.грн. та спеціального фонду в сумі
31464,486 тис.грн., в тому числі фонд оплати праці 3744,765 тис.грн.
20. Головним розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити
неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання
чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату
(включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород,
матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого
для бюджетних установ у кошторисах.
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21. Надати дозвіл виконавчому комітету міської ради, як головному
розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів, передбачених в
спеціальному фонді міського бюджету на 2018 рік по КПКВК 0217670
«Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на
поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки наступних
комунальних підприємств, відкриті в установах банків:
- МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в сумі
13614,650тис грн.;
- КП «Вінницький інформаційний центр» в сумі 8000,0 тис.грн.;
- КП «Вінницький муніципальний центр інновацій» в сумі
9055,030тис.грн.;
- КП ВМР «Муніципальна поліція» в сумі 150,0 тис.грн.
Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств,
зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради.
Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти
відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.
22. Надати дозвіл департаменту міського господарства міської ради, як
головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі
60000,0 тис.грн., передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на
2018 рік по КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» (КЕКВ 3210) на поповнення статутного капіталу КП ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго», на розрахунковий рахунок зазначеного
комунального підприємства, відкритий в установі банку.
Установа
банку,
в
якій
відкрито
рахунок
КП
ВМР
«Вінницяміськтеплоенерго», зазначається в рішенні виконавчого комітету
міської ради.
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» використовувати вищевказані
кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.
23. Надати дозвіл департаменту комунального господарства та
благоустрою міської ради, як головному розпоряднику коштів, здійснити
перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді міського бюджету
на 2018 рік по КПКВК 1417670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів
господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на
розрахункові рахунки наступних комунальних підприємств, відкриті в
установах банків:
- КП «Вінницьке шляхове управління» в сумі 256,8 тис. грн.;
- КУП «ЕкоВін» в сумі 12713,0 тис. грн.;
- МКП «Вінницязеленбуд» в сумі 2322,060 тис. грн.;
- КП «Комбінат комунальних підприємств» в сумі 1118,5 тис. грн.
Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств,
зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради.
Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти
відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.

6

24. Надати дозвіл департаменту енергетики, транспорту та зв’язку
міської ради, як головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування
коштів, передбачених в спеціальному фонді міського бюджету на 2018 рік по
КПКВК 1917670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»
(КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки
наступних комунальних підприємств, відкриті в установах банків:
- КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 44649,820 тис. грн.;
- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху» в сумі 730,0 тис. грн.
Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств,
зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради.
Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти
відповідно до фінансового плану підприємства на 2018 рік.
25. При формуванні проекту міського бюджету на 2019 рік в складі
видатків бюджету передбачити видатки Бюджету громадських ініціатив
м.Вінниці в обсязі 7000,0 тис.грн. для фінансування проектів-переможців
конкурсу, який буде проведено в 2018 році, для реалізації цих проектів в 2019
році.
26. Затвердити Перелік виконавчих органів міської ради, на які
покладено контроль за справлянням надходжень до міського бюджету
м.Вінниці в 2018 році (додаток 9).
27. Додатки 1-9 до цього рішення є його невід'ємною частиною.
28. На виконання частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України
департаменту фінансів міської ради опублікувати дане рішення у «Вінницькій
газеті» не пізніше 10 днів з дня його прийняття.
29. Департаменту фінансів міської ради інформацію про виконання
міського бюджету за 2018 рік опублікувати у «Вінницькій газеті».
30. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
31. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку (В.Кривіцький).

Міський голова

С.Моргунов
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Департамент фінансів
Лесь Антоніна Михайлівна
Заступник директора - начальник бюджетного відділу
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Додаток 9
до рішення міської ради
від 22.12.2017 № 969

Перелік виконавчих органів міської ради, на яких покладено контроль за справлянням
надходжень до міського бюджету м. Вінниці в 2018 році

Код

21050000

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва виконавчого органу міської ради

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих
Департамент фінансів міської ради
бюджетів
Адміністративні штрафи та інші санкції, без врахування Адміністративна комісія при
за правопорушення у сфері виконавчому комітеті Вінницької
містобудівної діяльності
міської ради

21081100 адміністративних штрафів

21081100

Адміністративні штрафи
містобудівної діяльності

за правопорушення у сфері Департамент архітектурнобудівельного контролю міської ради

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації
22010300 юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань
22012600

Департамент адміністративних послуг
міської ради

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав Департамент адміністративних послуг
на нерухоме майно та їх обтяжень
міської ради

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних Департамент адміністративних послуг
22012900
осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата міської ради
за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою
державною реєстрацією
Надходження від орендної плати за користування цілісним
22080400 майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в

комунальній власності

Департамент комунального майна
міської ради

Інші надходження, в частині плати за тимчасове
користування місцями, що перебувають в комунальній
власності, для розташування рекламних засобів згідно Департамент архітектури та
24060300
постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003р. містобудування міської ради
№2067 «Про затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами»
Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках
державної та комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим
Департамент самоврядного контролю
24062200 призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
міської ради
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за
неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок
24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та міськими радами

Департамент фінансів міської ради

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Назва виконавчого органу міської ради

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що
надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким Департамент економіки і інвестицій
24110900
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
міської ради
придбання житла
24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту

Департамент економіки і інвестицій
міської ради

31030000

Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній
власності

Департамент комунального майна
міської ради

33010000 Кошти від продажу землі
50110000

Департамент земельних ресурсів
міської ради

Цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування
в тому числі:
- цільовий фонд "Соціально-економічний розвиток міста"

Департамент економіки і інвестицій
міської ради

в тому числі:
* по надходженнях коштів за договорами про
використання встановлених тимчасових конструкцій для
господарських потреб (гаражів)

Департамент правової політики та
якості міської ради,
МКП "Архітектурно-будівельний
сервіс"

*по надходженнях коштів від списання основних засобів,
які належать до комунальної власності територіальної
громади міста та передані на баланс підприємствпостачальників житлово-комунальних послуг,
електроенергії та газу безоплатно для експлуатації

Департамент міського господарства
міської ради

- цільовий фонд міської ради на розвиток та утримання
житлово-комунального господарства, енергетики та
транспорту

Департамент міського господарства
міської ради

- цільовий фонд міської ради для виготовлення технічної
документації, та правовстановлюючих документів на
об'єкти комунальної власності міста, проведення їх
оцінки

Департамент комунального майна
міської ради

- цільовий фонд міської ради на реконструкцію
інженерного обладнання будинків та інших робіт,
пов'язаних з відключенням від систем центрального
опалення та гарячого водопостачання (ЦО та ГВП)

Департамент житлового
господарства міської ради

- цільовий фонд міської ради містобудівного розвитку та Департамент архітектури та
охорони культурної спадщини
містобудування міської ради

Міський голова

С.Моргунов

