
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.09.2022 № 1201        25 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

 

Про затвердження звіту про  

витрачання коштів резервного  

фонду бюджету Вінницької  

міської територіальної громади  

за січень-серпень 2022 року 

 

 

 

 

Керуючись ч. 4 ст. 24 Бюджетного кодексу України та ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету Вінницької 

міської територіальної громади за січень-серпень 2022 року згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора – начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



грн.

№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в

системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду

місцевого бюджету 

3 108 435,0 1 920 220,16

в тому числі:

- удосконалення оповіщення та інформування населення у Вінницькій

міській територіальній громаді на виконання «Програми запобігання

виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного,

соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного

стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки»

3 108 435,0 1 920 220,16

з них:

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 550 000,0 97 850,00

3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 558 435,0 1 822 370,16

2 1518741 Департамент 

міського 

господарства

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у

будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

3 518 303,0

в тому числі:

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3 518 303,0

з них:

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна, м.

Вінниця, просп. Коцюбинського, 56/ вул.Замостянська, 27. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

3 518 303,0

від 30.09.2022 № 1201

до рішення міської  ради

Додаток  

про витрачання коштів резервного фонду

бюджету Вінницької міської територіальної громади 

за січень – серпень 2022 року

Звіт

0218734 Виконавчий 

комітет міської 

ради

1

1



№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

3 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у

будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

22 195 245,0 1 826 542,97

в тому числі:

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 22 195 245,0 1 826 542,97

з них:

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 35. Виконання невідкладних

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації
2 791 258,0 1 082 577,1

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 37. Виконання невідкладних

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації
5 707 645,0 251 695,77

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 35. Виконання невідкладних

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації

1 832 894,0 492 270,06

- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: Україна,

м.Вінниця, вул. Острозького, 55. Виконання невідкладних робіт щодо

ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації

1 480 932,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 33

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

394 139,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 20а. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

266 932,0

1218741

3131

Департамент 

житлового 

господарства 

міської ради 
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№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 24. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

622 398,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 25. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

367 913,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку

(1,2,3,4,5 під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 27.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

182 614,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (1,3

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 30.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації  

149 003,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 31 (2 під'їзд).

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

123 979,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 37. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

228 716,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 39. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

184 914,0

3131

Департамент 

житлового 

господарства 

міської ради 

3



№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Замостянська, 41 (1, 2 під'їзд).

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

206 610,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. І. Бевза, 7. Виконання невідкладних

робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації
63 746,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (1

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Короленка, 31. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації 

165 142,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (1,2,3

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Короленка, 35. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

475 195,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Короленка, 40. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації 

125 551,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. О. Довженка, 36 (3 під'їзд).

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

77 008,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (2

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Острозького, 47. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

85 512,0

3131

Департамент 

житлового 

господарства 

міської ради 

4



№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Острозького, 55.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

465 197,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Острозького, 59.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

678 496,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ширшова, 20. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

391 039,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ширшова, 33. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

276 310,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ширшова, 46. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

458 366,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Ширшова, 48 (2, 3 під'їзди).

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

305 096,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (1,3

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Шмідта, 34. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

320 684,0

3131

Департамент 

житлового 

господарства 

міської ради 

5



№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку (2,4

під'їзд) за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Шмідта, 36. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

949 524,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 29. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

140 185,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

678 920,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 31. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації

150 937,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 33.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації

500 364,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків житлового

будинку за адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 37.

Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії

російської федерації 

1 262 640,0

- капітальний ремонт (заміна) віконних блоків житлового будинку за

адресою: Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 52. Виконання

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської

федерації  

85 386,0

3131

Департамент 

житлового 

господарства 

міської ради 
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№ 

п/п

КПКВКВ/ 

КЕК

Головний 

розпорядник 

коштів бюджету

Напрямок використання коштів
Передбачено в 

бюджеті
Використано

1518725 Департамент 

капітального 

будівництва

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у

будівлях інших установ, закладів, організацій за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

50 000,0

в тому числі:

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів 50 000,0

з них:

- капітальний ремонт об’єкту нерухомого майна з укриттям по вул.

Замостянська,26-А в м. Вінниці – невідкладні роботи щодо ліквідації

наслідків збройної агресії російської федерації

50 000,0

1518741 Департамент 

капітального 

будівництва

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у

будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

50 000,0

в тому числі:

3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 50 000,0

з них:

- капітальний ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку по вул.

Бевза,2 в м. Вінниці – невідкладні роботи щодо ліквідації наслідків

збройної агресії російської федерації

50 000,0

Всього 28 921 983,0 3 746 763,13

Міський голова                                                                                                   Сергій МОРГУНОВ
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