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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 28.07.2022 р. №1484 

 м. Вінниця 

 

 

Про виділення коштів з 

резервного фонду 

бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 
 

 
 

Розглянувши звернення департаменту житлового господарства міської ради 

від 26.07.2022р. №20/00/019/136893,  враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України від 01.03.2022р. №175 зі змінами, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. З метою здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної агресії 

російської федерації в м.Вінниці, не допущення подальшого руйнування 

будівельних конструкцій дахів та покрівель житлових будинків після 

розвалювання, викликаних ударною хвилею під час ракетних обстрілів в місті 

Вінниця, що стались 14 липня 2022 року, враховуючи протокол засідання міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №11 

від 20.07.2022 року та рішення виконавчого комітету міської ради від 21.07.2022 

року №1468 «Про здійснення заходів з ліквідації наслідків збройної агресії 

російської федерації в м.Вінниці», виділити з резервного фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади головному розпоряднику коштів - 

департаменту житлового господарства міської ради 10 331 797,0 гривень за  

КПКВК 1218741 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» 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» (зі змінами) згідно з додатком до даного рішення. 
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2. Департаменту фінансів міської ради у встановленому порядку внести 

відповідні зміни до показників бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022 рік. 

3. Головному розпоряднику коштів – департаменту житлового господарства 

міської ради щомісячно до 01 числа місяця, наступного за звітнім, надавати 

департаменту фінансів міської ради інформацію про використання коштів 

резервного фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 

 

 

 

Міський голова                                                             Сергій МОРГУНОВ 
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Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради  

від 28.07.2022р. №1484 

 

 

 

Перелік видатків по головному розпоряднику коштів – 

департаменту житлового господарства міської ради на капітальний 

ремонт дахів житлових будинків за адресами: м.Вінниця, просп. 

Коцюбинського, буд. 35, 37 та вул. Володимира Винниченка, буд. 35, 

які були зруйновані ударною хвилею під час ракетних обстрілів в 

місті Вінниця, що стались 14 липня 2022 року, за КПКВК 1218741 

«Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету» КЕК 3131 

 

№ 

з/п 
Назва Сума, грн. 

1 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 

2 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 

3 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 

   Разом видатки: 10 331 797,0 

 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                      Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ 
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Департамент фінансів 

 

Шевчук Наталія Борисівна 

 

Заступник начальника бюджетного відділу 

 

 

 


