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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

 

 

Від  27.05.2022 №1038№                                                            22 сесія 8 скликання 
   м. Вінниця                                                               
 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2021  

№706  

 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, архітектури та містобудування, 

земельних ресурсів, соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, капітального 

будівництва, фінансів, економіки і інвестицій, враховуючи рішення виконавчого 

комітету міської ради від 05.05.2022р. №897, лист Управління Державної 

казначейської служби України у м.Вінниці Вінницької області від 17.05.2022р. 

№02.28-06/1315, наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 

10.05.2022 р. №370, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись  п. 

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

міська рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»: 
 

1.1 . Зменшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 3 326 100,0 гривень, в тому числі за 

рахунок субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних  субвенцій з 

державного бюджету – на 3 326 100,0 гривень. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 1 095 262,0 гривні. 
      
1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 22 790 362,0 гривні. 
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1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3, 5, 7, 

8, 10 рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення.  
 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 050 949 471,29 гривня, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 949 133 556,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 949 133 556,0 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 101 815 915,29 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 101 815 915,29 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 409 365 982,49  гривні, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 9 946 362,0 гривні, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом 

на 01.01.2022р., у сумі 9 946 362,0 гривні згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 399 419 620,49 гривень, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 949 133 556,0 гривень, запозичення до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної громади у 

формі укладання кредитних договорів у сумі 380 000 000,0 гривень та 

направлення залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької   міської   територіальної   громади   станом   на 01.01.2022р.,  у   сумі  

70 286 064,49 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

1.7 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 

фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 

01.01.2022р., в сумі 1 631 000,0 гривень на додаткові видатки загального фонду 

бюджету, згідно з додатком 7 до даного рішення. 

 

1.8 .  Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на реалізацію галузевих програм, затверджених міською радою, у сумі 

5 083 927 069,20 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.9 . Перший абзац пункту 9 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг боргу бюджету 

Вінницької міської територіальної громади в сумі 423 456  340,86 гривень, в тому 
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числі по загальному фонду бюджету в сумі 40 378 793,0 гривні, по спеціальному 

фонду бюджету в сумі 383 077 547,86  гривень, що включає отримання кредиту 

від ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 224 289 415,29 гривень (в 2019 році – 

94 825 515,05 гривень, в 2020 році – 129 463 900,24 гривень), від Північної 

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 14 681 100,0 гривень (в 2020 

році - 4 464 000,0 гривень, в 2021 році – 10 217 100,0 гривень), кредиту від АТ 

«Укрексімбанк» в сумі 181 206 172,86 гривень (в 2021 році – 1 206 172,86 

гривень, в 2022 році – 180 000 000,0 гривень), кредиту, який планується отримати 

в установі банку в 2022 році, в сумі 200 000 000,0 гривень, погашення  кредиту  

від ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 224 289 415,29 гривень (в 2021 році – 

131 400 000,0 гривень, в 2022 році – 92 889 415,29 гривень), від Північної  

екологічної  фінансової корпорації (НЕФКО) в сумі 7 809 725,0 гривень (в 2020 

році - 279 000,0 гривень,  в  2021 році – 3 604 225,0 гривень, в 2022 році – 

3 926 500,0 гривень), кредиту від АТ «Укрексімбанк» в сумі 5 000 000,0 гривень 

(в 2022 році) та  граничний  обсяг  гарантованого  боргу  в  сумі  136 468 273,64 

гривні». 

 

1.10 . В пункті 19 тексту рішення: 

1.10.1. В підпункті 19.1 слова «березень-квітень» замінити словами «березень-

грудень»; 

1.10.2. Підпункт 19.2 викласти в наступній редакції: 

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

загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

354 529 826,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 242 660 164,0 гривні та 

спеціального фонду в сумі 32 027 553,0 гривні, в тому числі фонд оплати праці 

6 510 869,0 гривень». 

 

1.11 . Абзац 3 пункту 20 тексту рішення викласти в новій редакції: 

 «- МКП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в сумі 16 050 000,0 

гривень;». 

 

1.12 . Доповнити текст рішення пунктом 25 наступного змісту: 

«25. Надати дозвіл департаменту житлового господарства міської ради, як 

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 1 000,0 

гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік по КПКВК 1217670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання», КЕКВ 3210, на створення статутного 

капіталу КУП ВМР «Технобуд» на розрахунковий рахунок зазначеного 

комунального унітарного підприємства, відкритий в установі банку. 

Установа банку, в якій відкрито рахунок КУП ВМР «Технобуд», 

зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

КУП ВМР «Технобуд» використовувати вищевказані кошти відповідно 

до фінансового плану підприємства на 2022 рік». 

Пункти 25-31 тексту рішення вважати пунктами 26-32. 

 



4 

 

2. Внести зміни до рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної 

структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому 

та їх чисельності», зі змінами, а саме в пункті 8 рішення слова «березень-квітень» 

замінити на слова «березень-грудень». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

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

розвитку (С.Ярова). 

 

 

 

Міський голова                                                      Сергій МОРГУНОВ 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник  директора департаменту- 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти -3 326 100,00 -3 326 100,00

41000000 Від органів державного управління -3 326 100,00 -3 326 100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -3 326 100,00 -3 326 100,00

з них:

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за

рахунок коштів освітньої субвенції
-2 954 200,00 -2 954 200,00

з них:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-

ресурсних центрів, які фінансуються з бюджетів територіальних громад
-1 916 500,00 -1 916 500,00

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам приватних 

закладів загальної середньої освіти 
-1 037 700,00 -1 037 700,00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
-371 900,00 -371 900,00

Разом доходів -3 326 100,00 -3 326 100,00

Міський голова                                                                                                           Сергій МОРГУНОВ

Додаток 1              

до  рішення міської ради

від 27.05.2022 № 1038

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



                                                                                         

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -18 369 000,00 +4 421 362,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 

202000 Фінансування за рахунок позик банківських установ -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

202200 Фінансування за рахунок інших банків -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

202220 Погашено позик -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +1 631 000,00 +4 421 362,00 -2 790 362,00 -2 790 362,00 

208200 На кінець періоду -1 631 000,00 -1 631 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+2 790 362,00 -2 790 362,00 -2 790 362,00 

Загальне фінансування -18 369 000,00 +4 421 362,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 

400000 Фінансування за борговими операціями -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

402000 Погашення -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

402100 Внутрішні зобов'язання -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

402102 Середньострокові зобов'язання -20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 
,

600000 Фінансування за активними операціями +1 631 000,00 +4 421 362,00 -2 790 362,00 -2 790 362,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +1 631 000,00 +4 421 362,00 -2 790 362,00 -2 790 362,00 

602200 На кінець періоду -1 631 000,00 -1 631 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+2 790 362,00 -2 790 362,00 -2 790 362,00 

Загальне фінансування -18 369 000,00 +4 421 362,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до  рішення міської ради

від 27.05.2022 № 1038

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Сергій МОРГУНОВ

2



до  рішення міської ради
від 27.05.2022 № 1038

02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0200000 Виконавчий комітет міської ради -1 962 150,00 -1 962 150,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 -1 112 150,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -1 962 150,00 -1 962 150,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 -1 112 150,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 631 000,00 +1 631 000,00 +1 631 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -3 593 150,00 -3 593 150,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 -2 743 150,00 

0213230 3230 1070
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним

та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
+489 850,00 +489 850,00 +489 850,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
+850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність +417 000,00 +417 000,00 +417 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +417 000,00 +417 000,00 +417 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +203 000,00 +203 000,00 +203 000,00

 - фінансова підтримка КП   "Меридіан" +214 000,00 +214 000,00 +214 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

з них:

= придбання засобів індивідуального захисту органів дихання

(протигазів)
-4 500 000,00 -4 500 000,00 -4 500 000,00 

 = придбання паливно-мастильних матеріалів +4 400 000,00 +4 400 000,00 +4 400 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

-4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+1 631 000,00 +1 631 000,00 +1 631 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 631 000,00 +1 631 000,00 +1 631 000,00

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» 

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-рятувальний 

загін Головного управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області  

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в

Збройних Силах України в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської територіальної громади на 2018-2022р.р."  

+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки
+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки

+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 Національної 

гвардії України 
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1300000 Департамент міського господарства -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1310000 Департамент міського господарства -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1200000 Департамент житлового господарства +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

в тому числі:

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +199 000,00 +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

з них:

- розробка детального плану території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, Родіона Скалецького, річками Південний Буг

та Вишенька в м. Вінниці

-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+199 000,00 +199 000,00 +199 000,00

з них:

- розроблення схем по впорядкуванню адресної системи вулиць та

провулків села Вінницькі Хутори Вінницької міської

територіальної громади

+199 000,00 +199 000,00 +199 000,00

0800000 Департамент соціальної політики -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

0810000 Департамент соціальної політики -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 
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комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 
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з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

з них:

- за рахунок доходів бюджету -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

в тому числі:

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України,

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,

інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті були членами Вінницької

міської територіальної громади

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -95 557,00 +116 579,00

3610000 Департамент земельних ресурсів -95 557,00 +116 579,00
 з них:
 - за рахунок доходів бюджету -95 557,00 +116 579,00

3610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-95 557,00 +116 579,00

0600000 Департамент освіти -3 231 400,00 -3 231 400,00 -1 769 045,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -3 326 100,00 

0610000 Департамент освіти -3 231 400,00 -3 231 400,00 -1 769 045,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -3 326 100,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-2 954 200,00 -2 954 200,00 -1 570 900,00 -2 954 200,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
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бюджет розвитку
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видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним

 працівникам  приватних закладів загальної середньої освіти
-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 683 048,00 +1 683 048,00 +1 683 048,00

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

= фінансова підтримка КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг
+183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

     з них:

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 

(легеневими сурфактантами при гострій легеневій 

недостатності у новонароджених)

+183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

1500000 Департамент капітального будівництва +4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 666 174,00 +3 566 800,00 -3 566 800,00 +4 519 812,00

1510000 Департамент капітального будівництва +4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 666 174,00 +3 566 800,00 -3 566 800,00 +4 519 812,00

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету 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" 

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

 - за рахунок доходів бюджету +4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 666 174,00 +4 519 812,00

1510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
+4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 666 174,00 +4 519 812,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +3 566 800,00 -3 566 800,00 

1517363 7363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 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"

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

в тому числі:             

- за рахунок субвенції з державного бюджету 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"  

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

3700000 Департамент фінансів +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

3710000 Департамент фінансів +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського

товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з

інвалідністю по зору, які є жителями населених пунктів Вінницької

міської територіальної громади та працюють на Підприємстві

об’єднання громади "Вінницьке учбово-виробниче підприємство

УТОС"

+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

ВСЬОГО +1 095 262,00 +1 095 262,00 +1 801 572,00 +116 579,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 +3 566 800,00 -26 357 162,00 -21 695 100,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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(грн.)

(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9770

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

-1 916 500,00

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам приватних закладів загальної середньої 

освіти 

-1 037 700,00

1 2 3

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

Додаток 4

до   рішення міської ради

від 27.05.2022 № 1038

Обласний бюджет -2 954 200,00

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту

Усього

з них:

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

-2 954 200,00

02100000000

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

-371 900,00

02100000000 Обласний бюджет -371 900,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: -3 326 100,00

Загальний фонд -3 326 100,00

Спеціальний фонд 0,00

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +100 000,00

02100000000 Обласний бюджет +100 000,00

в тому числі :



9800

 - обласному бюджету Вінницької області на 

надання фінансової підтримки Вінницькій 

обласній організації Українського товариства 

сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з 

інвалідністю по зору, які є жителями населених 

пунктів Вінницької міської територіальної 

громади та працюють на Підприємстві 

об'єднання громадян "Вінницьке учбово-

виробниче підприємство УТОС"

+100 000,00

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+1 631 000,000

99000000000 Державний бюджет +1 631 000,000

в тому числі на:

 - виконання  «Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у Вінницькій міській 

територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів  Головного управління 

ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 

роки» 

+200 000,00

 - виконання Програми "Військово-патріотичне 

виховання молоді та організація підготовки 

громадян до призову і служби в Збройних Силах 

України в населених пунктах, що входять до 

Вінницької міської територіальної громади на 2018-

2022р.р."  

+131 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+131 000,00

в тому числі:

 -  заходи, які виконує Вінницький 

об'єднаний міський територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки

+131 000,00

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+1 300 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+300 000,00

в тому числі:

+200 000,00

+200 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області 

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний 

пожежно-рятувальний загін Головного 

управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області  



  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+300 000,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+1 000 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

Усього за розділами I, II, у тому числі: +1 731 000,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

Загальний фонд +1 731 000,00

Спеціальний фонд +0,00



від 27.05.2022 № 1038

02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради -1 112 150,00 -1 962 150,00 +850 000,00 +850 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -1 112 150,00 -1 962 150,00 +850 000,00 +850 000,00

0213230 3230 1070

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із

введенням воєнного стану

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+489 850,00 +489 850,00

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
+850 000,00 +850 000,00 +850 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +417 000,00 +417 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +417 000,00 +417 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр"  

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+203 000,00 +203 000,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+214 000,00 +214 000,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-100 000,00 -100 000,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
-100 000,00 -100 000,00 

з них:

 =  придбання засобів індивідуального захисту органів 

дихання (протигазів)
-4 500 000,00 -4 500 000,00 

 = придбання паливно-мастильних матеріалів +4 400 000,00 +4 400 000,00

Додаток 5

до   рішення  міської ради

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2022 році

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -4 400 000,00 -4 400 000,00 

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань

Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №111, зі змінами
-4 400 000,00 -4 400 000,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+1 631 000,00 +1 631 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 631 000,00 +1 631 000,00

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на

2022-2026 роки» 

Програма поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення

підрозділів Головного управління ДСНС України

у Вінницькій області на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від 

25.02.2022р. №860
+200 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області  

+200 000,00 +200 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в населених пунктах, що

входять до Вінницької міської територіальної громади на

2018-2022р.р."  

Програма "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до

призову і служби в Збройних Силах України в

населених пунктах, що входять до Вінницької

міської територіальної громади на 2018-

2022р.р." 

Рішення міської ради від

30.03.2018р. №1105, зі змінами
+131 000,00 +131 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+131 000,00 +131 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки

+131 000,00 +131 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2022-

2024 роки 

Рішення міської ради від

25.02.2022р.  №867, зі змінами
+1 300 000,00 +1 300 000,00
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Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+300 000,00 +300 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+300 000,00 +300 000,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+1 000 000,00 +1 000 000,00

1300000 Департамент міського господарства -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1310000 Департамент міського господарства -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

1200000 Департамент житлового господарства +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

в тому числі:

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

з них:

- розробка детального плану території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, Родіона Скалецького, річками

Південний Буг та Вишенька в м. Вінниці

-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій
+199 000,00 +199 000,00

з них:
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бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- розроблення схем по впорядкуванню адресної системи

вулиць та провулків села Вінницькі Хутори Вінницької

міської територіальної громади

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
+199 000,00 +199 000,00

0800000 Департамент соціальної політики -30 000,00 -30 000,00 

0810000 Департамент соціальної політики -30 000,00 -30 000,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи -30 000,00 -30 000,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-30 000,00 -30 000,00 

в тому числі:

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ

України, Управління державної охорони, Держспецзв’язку,

ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України

військових формувань, осіб, що перебували у складі

добровольчих формувань, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході

проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій

та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті були

членами Вінницької міської територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-30 000,00 -30 000,00 

0600000 Департамент освіти -3 326 100,00 -3 231 400,00 -94 700,00 -94 700,00 

0610000 Департамент освіти -3 326 100,00 -3 231 400,00 -94 700,00 -94 700,00 

0611030 1030 0922
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої

субвенції

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-1 037 700,00 -1 037 700,00 

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-1 037 700,00 -1 037 700,00 

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 

-1 037 700,00 -1 037 700,00 

в тому числі:

16



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
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міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічним

 працівникам  приватних закладів загальної 

середньої освіти

-1 037 700,00 -1 037 700,00 

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-1 916 500,00 -1 916 500,00 

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за

рахунок освітньої субвенції
-1 916 500,00 -1 916 500,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-1 916 500,00 -1 916 500,00 

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

-1 916 500,00 -1 916 500,00 

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-371 900,00 -277 200,00 -94 700,00 -94 700,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

-371 900,00 -277 200,00 -94 700,00 -94 700,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -183 048,00 -183 048,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
-183 048,00 -183 048,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -183 048,00 -183 048,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -183 048,00 -183 048,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-183 048,00 -183 048,00 

     в тому числі:
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відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської 

територіальної громади

-183 048,00 -183 048,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 683 048,00 +1 683 048,00

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я
+1 500 000,00 +1 500 000,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

= фінансова підтримка КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 500 000,00 +1 500 000,00

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +183 048,00 +183 048,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р.
+183 048,00 +183 048,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +183 048,00 +183 048,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської 

територіальної громади медичних послуг
+183 048,00 +183 048,00

     з них:

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному 

лікуванні (легеневими сурфактантами  при гострій 

легеневій недостатності у новонароджених)

+183 048,00 +183 048,00

3700000 Департамент фінансів +100 000,00 +100 000,00

3710000 Департамент фінансів +100 000,00 +100 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації

Українського товариства сліпих (УТОС) на забезпечення

перевезення осіб з інвалідністю по зору, які є жителями

населених пунктів Вінницької міської територіальної громади

та працюють на Підприємстві об'єднання громадян

"Вінницьке учбово-виробниче підприємство УТОС"

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+100 000,00 +100 000,00

ВСЬОГО -26 214 912,00 -3 424 550,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100 0100 Державне управління +4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 570 617,00 +116 579,00 +4 519 812,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 570 617,00 +116 579,00 +4 519 812,00

0160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
+4 519 812,00 +4 519 812,00 +3 570 617,00 +116 579,00 +4 519 812,00

1000 1000 Освіта -3 231 400,00 -3 231 400,00 -1 769 045,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -3 326 100,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-2 954 200,00 -2 954 200,00 -1 570 900,00 -2 954 200,00 

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

1030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

1031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним

 працівникам  приватних закладів загальної середньої освіти
-1 037 700,00 -1 037 700,00 -1 037 700,00 

1150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

1152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток  6

до  рішення міської ради

від 27.05.2022 № 1038

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

-1 916 500,00 -1 916 500,00 -1 570 900,00 -1 916 500,00 

1200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

-277 200,00 -277 200,00 -198 145,00 -94 700,00 -94 700,00 -94 700,00 -371 900,00 

2000 2000 Охорона здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

     в тому числі:
 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-183 048,00 -183 048,00 -183 048,00 

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 683 048,00 +1 683 048,00 +1 683 048,00

2151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

 = фінансова підтримка КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я +183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг
+183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

     з них:
 - виконання заходів програми "Стоп грип на 2016-2022 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

 - безкоштовне забезпечення лікарськими засобами 

хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні 

(легеневими сурфактантами  при гострій легеневій 

недостатності у новонароджених)

+183 048,00 +183 048,00 +183 048,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +459 850,00 +459 850,00 +459 850,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +459 850,00 +459 850,00 +459 850,00

0213230 3230 1070
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним

та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
+489 850,00 +489 850,00 +489 850,00

3240 3240 Інші заклади та заходи -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

в тому числі:
 - поховання померлих військовослужбовців (резервістів, 

- поховання померлих військовослужбовців (резервістів,

військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України,

Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби

зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби

України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького

складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України,

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС,

інших утворених відповідно до законів України військових

формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які

брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в

ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції

Об’єднаних сил (ООС), і які на день смерті були членами Вінницької

міської територіальної громади

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 -23 347 662,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +199 000,00 +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 +3 566 800,00 -3 765 800,00 

з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету 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"

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

 - за рахунок доходів бюджету +199 000,00 +199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)
-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

з них:

- розробка детального плану території, обмеженої вулицями

Князів Коріатовичів, Родіона Скалецького, річками Південний Буг

та Вишенька в м. Вінниці

-199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 -199 000,00 

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +3 566 800,00 -3 566 800,00 

7365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках 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"

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

в тому числі:             

- за рахунок субвенції з державного бюджету 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"  

+3 566 800,00 -3 566 800,00 

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+199 000,00 +199 000,00 +199 000,00

з них:

- розроблення схем по впорядкуванню адресної системи вулиць та

провулків села Вінницькі Хутори Вінницької міської

територіальної громади

+199 000,00 +199 000,00 +199 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +417 000,00 +417 000,00 +851 000,00 +851 000,00 +851 000,00 +1 268 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +417 000,00 +417 000,00 +851 000,00 +851 000,00 +851 000,00 +1 268 000,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +851 000,00 +851 000,00 +851 000,00 +851 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
+850 000,00 +850 000,00 +850 000,00 +850 000,00

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +417 000,00 +417 000,00 +417 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +417 000,00 +417 000,00 +417 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +203 000,00 +203 000,00 +203 000,00

 - фінансова підтримка КП   "Меридіан" +214 000,00 +214 000,00 +214 000,00

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

з них:

 =  придбання засобів індивідуального захисту 

органів дихання (протигазів)
-4 500 000,00 -4 500 000,00 -4 500 000,00 

 =  придбання паливно-мастильних матеріалів +4 400 000,00 +4 400 000,00 +4 400 000,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека -4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

-4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:
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класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського

товариства сліпих (УТОС) на забезпечення перевезення осіб з

інвалідністю по зору, які є жителями населених пунктів Вінницької

міської територіальної громади та працюють на Підприємстві

об’єднання громади "Вінницьке учбово-виробниче підприємство

УТОС"

+100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+1 631 000,00 +1 631 000,00 +1 631 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 631 000,00 +1 631 000,00 +1 631 000,00

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» 

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-рятувальний 

загін Головного управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області  

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання молоді

та організація підготовки громадян до призову і служби в

Збройних Силах України в населених пунктах, що входять до

Вінницької міської територіальної громади на 2018-2022р.р."  

+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки
+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки

+131 000,00 +131 000,00 +131 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

в тому числі:
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Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 Національної 

гвардії України 
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

ВСЬОГО +1 095 262,00 +1 095 262,00 +1 801 572,00 +116 579,00 -22 790 362,00 -22 790 362,00 +3 566 800,00 -26 357 162,00 -21 695 100,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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до  рішення міської ради

від 27.05.2022 № 1038

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

КЕК Головний розпорядник коштів На які цілі Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

на виконання програм соціально-економічного

розвитку регіонів 

+1 631 000,00 +1 631 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 631 000,00 +1 631 000,00 

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Головного управління ДСНС України у Вінницькій

області на 2022-2026 роки» 

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

з них:

= Головне управління Державної служби України з

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

- виконання Програми "Військово-патріотичне виховання

молоді та організація підготовки громадян до призову і

служби в Збройних Силах України в населених пунктах,

що входять до Вінницької міської територіальної громади

на 2018-2022р.р."  

+131 000,00 +131 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+131 000,00 +131 000,00 

з них:

= Вінницький обласний територіальний центр

комплектування та соціальної підтримки
+131 000,00 +131 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+131 000,00 +131 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний 

міський територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки

+131 000,00 +131 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+131 000,00 +131 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
+1 300 000,00 +1 300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 300 000,00 +1 300 000,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+300 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+300 000,00 +300 000,00 

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+300 000,00 +300 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+300 000,00 +300 000,00 

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+1 000 000,00 +1 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 000 000,00 +1 000 000,00 

ВСЬОГО +1 631 000,00 +1 631 000,00

 Додаток 7

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення 

вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2022р.

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
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