
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 27.01.2023 № 1414          29 сесія 8 скликання  
             м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2022  

№ 1340 «Про бюджет Вінницької  

міської територіальної громади  

на 2023 рік» 

 

 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, транспорту та міської мобільності, архітектури та містобудування, 

соціальної політики, комунального майна, земельних ресурсів, освіти, охорони 

здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, комітету по фізичній 

культурі і спорту, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 

05.01.2023р. №3,  наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 

23.01.2023р. №114, наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022р. №453, 

постанову Кабінету Міністрів України від 30.12.2022р. №1472, 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 23.12.2022 №1340 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік»: 

 

1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2023 рік на 763 622 500,0 гривень, в тому числі за 

рахунок субвенції з державного бюджету – на 743 512 700,0 гривень, за рахунок 

субвенцій з місцевого бюджету за рахунок відповідних субвенцій з державного 

бюджету – на 20 109 800,0 гривень. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2023 рік на 784 297 699,57 гривень. 

      



1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік на 24 035 669,11 гривень. 

 

1.4 . Враховуючи пункти 1.1-1.3 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3, 5- 8 

рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення. 

 

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

«1.5. профіцит за загальним фондом бюджету Вінницької міської 

територіальної громади у сумі 954 271 654,43 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

1.6. дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської 

територіальної громади у сумі 1 466 305 332,11 гривень згідно з додатком 2 до 

цього рішення.». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 

01.01.2023р., в сумі 12 256 819,57 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому 

числі збільшити додаткові видатки загального фонду бюджету на 4 709 959,57 

гривень, з них в сумі 853 959,57 гривень - за рахунок іншої дотації з місцевого 

бюджету, та додаткові видатки спеціального фонду бюджету, а саме капітальні 

видатки за рахунок коштів, що передаються із загального  фонду до  бюджету  

розвитку  (спеціального фонду), на 7 546 860,0 гривень, згідно з додатком 8 до 

даного рішення. 

 

1.7 . Направити залишок коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької  міської  територіальної  громади  станом  на  01.01.2023р.  в  сумі 

31 755 866,42 гривень на додаткові видатки спеціального фонду, в тому числі  за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

«Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», в сумі 31 755 866,42 гривень, 

згідно з додатком 2 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  

5 528 351 500,68 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

 

1.9 . Підпункт 19.2 пункту 19 тексту рішення викласти в новій редакції: 

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

загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

365 097 636,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 246 800 748,0 гривень та 

спеціального фонду в сумі 14 841 930,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 

1 174 768,0 гривень.». 

 

1.10 . Абзац перший пункту 22 тексту рішення викласти в новій редакції: 



«Надати дозвіл департаменту транспорту та міської мобільності міської ради, 

як  головному  розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів сумі 73 438 

100,0 гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік по КПКВК 1917670 «Внески до статутного 

капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутного 

капіталу КП «Вінницька транспортна компанія» на розрахунковий рахунок 

зазначеного комунального підприємства, відкритий в установі банку.». 

 

1.11 . Враховуючи зміни до бюджетної класифікації, внесені наказом Міністерства 

фінансів України від 21.12.2022р. №453 «Про затвердження Змін до Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»: 

 

1.11.1. По галузі «Освіта» за КПКВК МБ 1021, по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – департаменту освіти назву бюджетної програми за КПКВК 

МБ 0611021 та по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту 

капітального будівництва назву бюджетної програми за КПКВК МБ 1511021 

викласти в новій редакції: 

 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за 

рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

1.11.2. По галузі «Освіта» за КПКВК МБ 1022, по головному розпоряднику 

бюджетних коштів – департаменту освіти назву бюджетної програми за КПКВК 

МБ 0611022 викласти в новій редакції: 

«Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної 

середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 

розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету». 

 

1.11.3. Назву КПКВК МБ 8100 викласти в новій редакції: 

 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій». 

 

1.12 . Доповнити рішення додатком 10 «Перелік додаткових видатків бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в бюджеті станом на 01.01.2023 р.», 

згідно з додатком 8 до даного рішення. 

 

2. 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 

 

 

 



Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0253600000

(код бюджету)

(грн)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +763 622 500,00 +763 622 500,00

41000000 Від органів державного управління +763 622 500,00 +763 622 500,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам +743 512 700,00 +743 512 700,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам +743 512 700,00 +743 512 700,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +20 109 800,00 +20 109 800,00

з них:

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції
+17 495 900,00 +17 495 900,00

з них:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

+6 026 800,00 +6 026 800,00

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам приватних закладів загальної середньої 

освіти 

+11 469 100,00 +11 469 100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+2 613 900,00 +2 613 900,00

Разом доходів +763 622 500,00 +763 622 500,00

Міський голова                                                                                                             Сергій МОРГУНОВ

від 27.01.2023 № 1414          

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Додаток 1

до рішення міської ради



0253600000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

208100 На початок періоду +587 508 656,40 +466 457 958,23 +121 050 698,17 +26 540 762,83

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+103 988,95 +103 988,95

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку та інших 

зборів за забруднення навколишнього природного середовища
+3 134 960,75 +3 134 960,75

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 271 726,68 +1 271 726,68

 - за рахунок надходжень до бюджету розвитку +25 842 580,14 +25 842 580,14 +25 842 580,14

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+536 400,41 +536 400,41

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету +853 959,57 +853 959,57

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+57 506 381,44 +57 506 381,44

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+36 818,86 +36 818,86

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

+896 289,43 +896 289,43

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду

+2 147 149,28 +2 147 149,28

від 27.01.2023 № 1414       

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Додаток 2

до рішення міської ради



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+31 755 866,42 +31 755 866,42

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,86 +4 215,86

208200 На кінець періоду +542 797 787,72 +454 201 138,66 +88 596 649,06 +25 842 580,14

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+103 988,95 +103 988,95

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку та інших 

зборів за забруднення навколишнього природного середовища
+3 134 960,75 +3 134 960,75

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 271 726,68 +1 271 726,68

 - за рахунок надходжень до бюджету розвитку +25 842 580,14 +25 842 580,14 +25 842 580,14

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+536 400,41 +536 400,41

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+57 506 381,44 +57 506 381,44

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+36 818,86 +36 818,86

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

+896 289,43 +896 289,43

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду

+2 147 149,28 +2 147 149,28

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,86 +4 215,86

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+8 418 380,00 -8 418 380,00 -8 418 380,00 

Загальне фінансування +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

600000 Фінансування за активними операціями +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

602100 На початок періоду +587 508 656,40 +466 457 958,23 +121 050 698,17 +26 540 762,83

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+103 988,95 +103 988,95

Фінансування за типом боргового зобов'язання



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку та інших 

зборів за забруднення навколишнього природного середовища
+3 134 960,75 +3 134 960,75

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 271 726,68 +1 271 726,68

 - за рахунок надходжень до бюджету розвитку +25 842 580,14 +25 842 580,14 +25 842 580,14

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+536 400,41 +536 400,41

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок інших дотацій з місцевого бюджету +853 959,57 +853 959,57

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+57 506 381,44 +57 506 381,44

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+36 818,86 +36 818,86

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

+896 289,43 +896 289,43

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду

+2 147 149,28 +2 147 149,28

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+31 755 866,42 +31 755 866,42

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,86 +4 215,86

602200 На кінець періоду +542 797 787,72 +454 201 138,66 +88 596 649,06 +25 842 580,14

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+103 988,95 +103 988,95

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку та інших 

зборів за забруднення навколишнього природного середовища
+3 134 960,75 +3 134 960,75

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 271 726,68 +1 271 726,68

 - за рахунок надходжень до бюджету розвитку +25 842 580,14 +25 842 580,14 +25 842 580,14

 - за рахунок кредитних коштів

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+536 400,41 +536 400,41



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям 

та одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+57 506 381,44 +57 506 381,44

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+36 818,86 +36 818,86

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

+896 289,43 +896 289,43

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду

+2 147 149,28 +2 147 149,28

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,86 +4 215,86

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+8 418 380,00 -8 418 380,00 -8 418 380,00 

Загальне фінансування +44 710 868,68 +20 675 199,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 

Міський голова                                                                                                             Сергій МОРГУНОВ



 

до рішення міської ради

від 27.01.2023 № 1414       

0253600000

(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 +8 385 266,00 +8 385 266,00 +9 698 501,00 +9 698 501,00 +9 698 501,00 +18 083 767,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +8 385 266,00 +8 385 266,00 +9 698 501,00 +9 698 501,00 +9 698 501,00 +18 083 767,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2023р.
+3 856 000,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +11 402 860,00

 - за рахунок доходів бюджету +4 529 266,00 +4 529 266,00 +2 151 641,00 +2 151 641,00 +2 151 641,00 +6 680 907,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+24 079,00 +24 079,00 +1 050 000,00 +1 050 000,00 +1 050 000,00 +1 074 079,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +32 552,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +449 298,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +32 552,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +449 298,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +514 000,00 +514 000,00 +514 000,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +514 000,00 +514 000,00 +514 000,00

в тому числі:

 - виконання заходів «Програми  підтримки ветеранів АТО/ООС, 

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

+64 000,00 +64 000,00 +64 000,00

з них:

 = фінансова підтримка Громадської спілки 

"Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів 

м. Вінниці"

+64 000,00 +64 000,00 +64 000,00

 - надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до 

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, 

професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

+450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +88 000,00 +88 000,00 +88 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

+88 000,00 +88 000,00 +88 000,00

 з них:

 = заходи, які виконує ГО "ДАХ ОНЛАЙН" +88 000,00 +88 000,00 +88 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +484 895,00 +484 895,00 +484 895,00 +484 895,00

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження +126 503,00 +126 503,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +326 503,00

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього



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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

0217680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +495 552,00 +495 552,00 +495 552,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність +48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької

міської територіальної громади та рівня інвестиційної

привабливості Вінницької міської територіальної громади

+48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

- 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"

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +199 050,00 +199 050,00 +199 050,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+199 050,00 +199 050,00 +199 050,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 856 000,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +11 402 860,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2023р.
+3 856 000,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +11 402 860,00

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» 

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

 - Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

 = виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки"
+2 205 000,00 +2 205 000,00 +5 182 860,00 +5 182 860,00 +5 182 860,00 +7 387 860,00

з них:

 - заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+187 860,00 +187 860,00 +187 860,00 +187 860,00

 - заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00



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

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 
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- заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+1 705 000,00 +1 705 000,00 +1 995 000,00 +1 995 000,00 +1 995 000,00 +3 700 000,00

- заходи, які виконує Територіальне управління Служби 

судової охорони у Вінницькій області
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

 = виконання заходів Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 

рік  

+231 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +1 000 000,00

з них:

- заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+231 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +1 000 000,00

 = 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"

+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +2 515 000,00

з них:

 - Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 420 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує Вінницький об'єднаний 

міський територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки

+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 420 000,00

 - заходи, які виконує військова частина А7048 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00

1300000 Департамент міського господарства +75 035,00 +75 035,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -125 985 207,00 

1310000 Департамент міського господарства +75 035,00 +75 035,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -125 985 207,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету +75 035,00 +75 035,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 -125 985 207,00 

1310160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+75 035,00 +75 035,00 +75 035,00

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +3 470 595,00 +3 470 595,00 +3 470 595,00 +3 470 595,00

1200000 Департамент житлового господарства +97 415,00 +97 415,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +520 524,00

1210000 Департамент житлового господарства +97 415,00 +97 415,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +520 524,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +97 415,00 +97 415,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +520 524,00

1210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+7 659,00 +7 659,00 +7 659,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+89 756,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +512 865,00
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1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +89 756,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +512 865,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                          

+89 756,00 +89 756,00 +89 756,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 920 914,00 +1 920 914,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +14 361 960,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 920 914,00 +1 920 914,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +14 361 960,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +1 920 914,00 +1 920 914,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +14 361 960,00

1410160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+81 655,00 +81 655,00 +81 655,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 636 259,00 +1 636 259,00 +1 636 259,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +203 000,00 +203 000,00 +203 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+203 000,00 +203 000,00 +203 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +2 538 198,00 +2 538 198,00 +2 735 732,69 +2 735 732,69 +2 735 732,69 +5 273 930,69

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +2 538 198,00 +2 538 198,00 +2 735 732,69 +2 735 732,69 +2 735 732,69 +5 273 930,69

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

- за рахунок доходів бюджету +2 538 198,00 +2 538 198,00 +2 037 550,00 +2 037 550,00 +2 037 550,00 +4 575 748,00

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+166 468,00 +166 468,00 +166 468,00

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 628 000,00 +1 628 000,00 +1 628 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +1 149 032,69 +1 149 032,69 +1 149 032,69 +1 149 032,69

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Вінницької міської територіальної громади
+698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП

"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної

громади

+450 850,00 +450 850,00 +450 850,00 +450 850,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

 в тому числі:

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
+171 381,00 +171 381,00 +171 381,00
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1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

в тому числі:

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
+387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання

об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої

інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці

вулиць Барське шосе -Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе

у м.Вінниця"

+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 +199 000,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 549 672,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +199 000,00 +199 000,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 549 672,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +199 000,00 +199 000,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 350 672,00 +1 549 672,00

1610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+328 556,00 +328 556,00 +328 556,00 +328 556,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+1 022 116,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00

з них:

- коригування детального плану частини території кварталу,

обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці,

проектною об’їзною дорогою у м.Вінниці

+149 316,00 +149 316,00 +149 316,00 +149 316,00

- розробка детального плану території, обмеженої вулицею

Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером

0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною

притокою річки Тяжилівка

+531 400,00 +531 400,00 +531 400,00 +531 400,00

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Замостянська, Острозького, Володимира Винниченка, Івана Бевза,

проспектом Коцюбинського в м. Вінниці

+341 400,00 +341 400,00 +341 400,00 +341 400,00

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
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0800000 Департамент соціальної політики +1 461 870,00 +1 461 870,00 +1 461 870,00

0810000 Департамент соціальної політики +1 461 870,00 +1 461 870,00 +1 461 870,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +1 461 870,00 +1 461 870,00 +1 461 870,00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+208 150,00 +208 150,00 +208 150,00

0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +3 720,00 +3 720,00 +3 720,00

0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб +3 720,00 +3 720,00 +3 720,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +1 250 000,00 +1 250 000,00 +1 250 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 250 000,00 +1 250 000,00 +1 250 000,00

в тому числі:

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

+1 250 000,00 +1 250 000,00 +1 250 000,00

3100000 Департамент комунального майна +115 524,00 +115 524,00 +115 524,00

3110000 Департамент комунального майна +115 524,00 +115 524,00 +115 524,00

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+115 524,00 +115 524,00 +115 524,00

3600000 Департамент земельних ресурсів +159 806,00 +159 806,00 +159 806,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +159 806,00 +159 806,00 +159 806,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +159 806,00 +159 806,00 +159 806,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
+54 806,00 +54 806,00 +54 806,00

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +105 000,00 +105 000,00 +105 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +105 000,00 +105 000,00 +105 000,00
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0600000 Департамент освіти +764 734 851,40 +764 734 851,40 +615 769 292,00 +851 308,40 +139 900,00 +139 900,00 +139 900,00 +764 874 751,40

0610000 Департамент освіти +764 734 851,40 +764 734 851,40 +615 769 292,00 +851 308,40 +139 900,00 +139 900,00 +139 900,00 +764 874 751,40

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +743 512 700,00 +743 512 700,00 +609 436 640,00 +743 512 700,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+17 495 900,00 +17 495 900,00 +4 940 000,00 +17 495 900,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2023р.

+851 308,40 +851 308,40 +851 308,40 +851 308,40

 - за рахунок доходів бюджету +261 043,00 +261 043,00 +139 900,00 +139 900,00 +139 900,00 +400 943,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +113 571,00 +113 571,00 +139 900,00 +139 900,00 +139 900,00 +253 471,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+495 763,82 +495 763,82 +379 780,82 +495 763,82

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
+493 783,82 +493 783,82 +379 780,82 +493 783,82

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+379 780,82 +379 780,82 +379 780,82 +379 780,82

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+379 780,82 +379 780,82 +379 780,82 +379 780,82

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів

місцевого бюджету

+1 980,00 +1 980,00 +1 980,00

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції +729 998 195,00 +729 998 195,00 +588 958 276,00 +729 998 195,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок освітньої субвенції
+714 257 822,00 +714 257 822,00 +576 056 331,00 +714 257 822,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+11 469 100,00 +11 469 100,00 +11 469 100,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним

 працівникам  приватних закладів загальної середньої освіти
+11 469 100,00 +11 469 100,00 +11 469 100,00
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0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої

субвенції

+15 740 373,00 +15 740 373,00 +12 901 945,00 +15 740 373,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+5 850,00 +5 850,00 +5 850,00

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
+25 466 911,58 +25 466 911,58 +20 478 364,00 +471 527,58 +25 466 911,58

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

+483 306,58 +483 306,58 +471 527,58 +483 306,58

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+471 527,58 +471 527,58 +471 527,58 +471 527,58

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+471 527,58 +471 527,58 +471 527,58 +471 527,58

0611092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
+24 983 605,00 +24 983 605,00 +20 478 364,00 +24 983 605,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

з них:
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- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 531 531,00 +4 531 531,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +11 027 363,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 531 531,00 +4 531 531,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +11 027 363,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 531 531,00 +4 531 531,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00 +11 027 363,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00 +10 342 693,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00 +10 342 693,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу

+539 988,00 +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

в тому числі:

 - проведення капітальних ремонтів +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00

 - благоустрій території +67 296,00 +67 296,00 +67 296,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00
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з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики +510,00 +510,00 +510,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
+1 020,00 +1 020,00 +1 020,00

1000000 Департамент культури +75 638,00 +75 638,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +197 773,00

1010000 Департамент культури +75 638,00 +75 638,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +197 773,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +75 638,00 +75 638,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +197 773,00

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами +10 910,00 +10 910,00 +10 910,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +10 729,00 +10 729,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +132 864,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +45 677,00 +45 677,00 +45 677,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+8 322,00 +8 322,00 +8 322,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

 з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2023р.

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

1500000 Департамент капітального будівництва +115 688 983,42 +83 933 117,00 +1 185 969,79 +114 503 013,63 +115 688 983,42

1510000 Департамент капітального будівництва +115 688 983,42 +83 933 117,00 +1 185 969,79 +114 503 013,63 +115 688 983,42

з них:

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

 - за рахунок доходів бюджету +83 933 117,00 +83 933 117,00 +83 933 117,00 +83 933 117,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00



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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів дошкільної освіти
+19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00

1511020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

1511070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+350 896,00 +350 896,00 +350 896,00 +350 896,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+350 896,00 +350 896,00 +350 896,00 +350 896,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                          +12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – 

(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я

+12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

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"

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

з них:

- Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

в тому числі:             

 = за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2023р.

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

1518110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха                     
+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул.

Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об’єкту

нерухомого майна 1379245305101)

+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

3700000 Департамент фінансів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

3710000 Департамент фінансів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:

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

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:



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

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

- обласному бюджету Вінницької області на придбання дизельного

генератора та іншого обладнання для КП  «Вінницяоблводоканал»
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

ВСЬОГО +784 297 699,57 +784 297 699,57 +615 769 292,00 +853 959,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 +1 185 969,79 +22 849 699,32 +808 333 368,68

Міський голова Сергій МОРГУНОВ



(грн.)

Загальний фонд +763 622 500,00

Спеціальний фонд +0,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +763 622 500,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+2 613 900,00

02100000000 Обласний бюджет +2 613 900,00

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

+6 026 800,00

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам приватних закладів загальної середньої 

освіти 

+11 469 100,00

02100000000 Обласний бюджет +17 495 900,00

з них:

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

+17 495 900,00

99000000000 Державний бюджет +743 512 700,00

1 2 3

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+743 512 700,00

від 27.01.2023 № 1414                

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2023 рік
0253600000

(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту

Усього

Додаток  4

до проєкту рішення міської радидо рішення міської ради



(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

9770

 - обласному бюджету Вінницької області  на 

придбання дизельного генератора та іншого 

обладнання для КП  «Вінницяоблводоканал»

+1 000 000,00

02100000000 Обласний бюджет +1 000 000,00

в тому числі:

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 000 000,00

 - заходи, які виконує Вінницький 

об'єднаний міський територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки

+1 420 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+1 420 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+231 000,00

 - 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"

+1 420 000,00

з них:

 - виконання заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік  

+231 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області
+1 705 000,00

 =  заходи, які виконує Територіальне управління 

Служби судової охорони у Вінницькій області
+500 000,00

з них:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+2 205 000,00

99000000000 Державний бюджет +3 856 000,00

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+3 856 000,00

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

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



9800

Спеціальний фонд +8 546 860,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

Усього за розділами I, II, у тому числі: +12 402 860,00

Загальний фонд +3 856 000,00

 = заходи, які виконує військова частина А7048 +1 095 000,00

з них:

 - 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"

+1 095 000,00

 = заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
+769 000,00

 - виконання заходів Програми економічного і 

соціального розвитку Вінницької міської 

територіальної громади на 2023 рік  

+769 000,00

з них:

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+3 000 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області
+1 995 000,00

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+187 860,00

з них:

 - заходи, які виконує 1 Державний 

пожежно-рятувальний загін 

Головного управління  Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+500 000,00

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми 

на 2022-2024 роки"
+5 182 860,00

 = Головне управління  Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області 

+500 000,00

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» 

+500 000,00

з них:

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+7 546 860,00

99000000000 Державний бюджет +7 546 860,00



0253600000

(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2023 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2023 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва +0,00 +0,00 +0,00

1510000 Департамент капітального будівництва +0,00 +0,00 +0,00

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+0,00 +0,00 +0,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +0,00 +0,00 +0,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №30 Вінницької міської ради» по вул. 600-

річчя, 8 в м. Вінниця

2017-2021 -12 177 856,00 -12 177 856,00 -100 000,00 -100,0 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №30 Вінницької міської ради» по вул. 600-

річчя, 8 в м. Вінниця

2017-2023 +12 177 856,00 +12 177 856,00 +100 000,00 +100,0 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №42 Вінницької міської ради» по вул.

Олега Антонова (пров. К. Маркса),9 в м. Вінниця

2017-2021 -13 124 054,00 -13 124 054,00 -100 000,00 -100,0 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №42 Вінницької міської ради» по вул.

Олега Антонова (пров. К. Маркса),9 в м. Вінниця

2017-2023 +13 124 054,00 +13 124 054,00 +100 000,00 +100,0 

1300000 Департамент міського господарства +0,00 +0,00 +3 470 595,00

1310000 Департамент міського господарства +0,00 +0,00 +3 470 595,00

1317310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+0,00 +0,00 +3 470 595,00

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. Гагаріна в смт. Десна Вінницької міської

ОТГ (в т.ч. проектні роботи)

2020-2023 +2 995 558,00

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2023 році

 Додаток 5

до рішення міської ради

від 27.01.2023 № 1414       



Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2023 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2023 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул. І.Багряного,

вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул.

Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся, вул.

Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі,

провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул.

1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020-2024 +475 037,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 +0,00 +12 441 046,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 +0,00 +12 441 046,00

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
+0,00 +0,00 +12 441 046,00

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе,

б/н у м.Вінниці
2016-2025 +11 701 801,00 +8,3

Реконструкція вул. Батозької (від

просп.Коцюбинського до вул.Академіка Янгеля) в

м.Вінниці

2020-2023 +739 245,00

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +0,00 +0,00 +1 149 032,69

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +0,00 +0,00 +1 149 032,69

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +0,00 +0,00 +1 149 032,69

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт 

Вінниця" на території Вінницької міської 

територіальної громади

2019-2024 +698 182,69 -0,5 

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69

Реконструкція інженерних мереж та споруд   

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території 

Вінницької міської територіальної громади

2019-2024 +450 850,00 -1,2 

0200000 Виконавчий комітет міської ради +0,00 +63 294 006,00 +484 895,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +0,00 +63 294 006,00 +484 895,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +0,00 +63 294 006,00 +484 895,00

Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-

технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у 

м.Вінниці (літера “Б”) - реконструкція

2017-2024 +63 294 006,00 +484 895,00 -3,2 

Всього +0,00 +63 294 006,00 +17 545 568,69

Міський голова  Сергій МОРГУНОВ



від 27.01.2023 № 1414       

0253600000
(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +17 008 158,00 +8 359 657,00 +8 648 501,00 +8 648 501,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +17 008 158,00 +8 359 657,00 +8 648 501,00 +8 648 501,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +449 298,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки
Рішення міської ради від

24.12.2020р. №114, зі змінами
+449 298,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +514 000,00 +514 000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+514 000,00 +514 000,00

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів

АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих Вінницької

міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів

їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №766, зі змінами
+64 000,00 +64 000,00

з них:

 = фінансова підтримка Громадської спілки 

"Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та 

волонтерів м. Вінниці"

+64 000,00 +64 000,00

- надання соціальної підтримки окремим категоріям

громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+450 000,00 +450 000,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +88 000,00 +88 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків  Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки"

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
+88 000,00 +88 000,00

 з них:

 - заходи, які виконує ГО "ДАХ ОНЛАЙН" +88 000,00 +88 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+484 895,00 +484 895,00 +484 895,00

0217640 7640 0470 Заходи з енергозбереження

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+326 503,00 +126 503,00 +200 000,00 +200 000,00

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році

Додаток 6

до рішення міської ради

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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0217680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого

самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+495 552,00 +495 552,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +48 000,00 +48 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +48 000,00 +48 000,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу

Вінницької міської територіальної громади та рівня

інвестиційної привабливості Вінницької міської

територіальної громади

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+48 000,00 +48 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

- 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
+3 000 000,00 +3 000 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним підприємствам

засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр. 

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2303, зі змінами
+199 050,00 +199 050,00

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне

агентство "ВІТА"
+199 050,00 +199 050,00

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+11 402 860,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2023р.
+11 402 860,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00

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, зі змінами
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

 - Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

в тому числі:



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

 = заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

= 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
+7 387 860,00 +2 205 000,00 +5 182 860,00 +5 182 860,00

з них:

 - заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+187 860,00 +187 860,00 +187 860,00

 - заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

- заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+3 700 000,00 +1 705 000,00 +1 995 000,00 +1 995 000,00

- заходи, які виконує Територіальне управління Служби 

судової охорони у Вінницькій області
+500 000,00 +500 000,00

= виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023

рік  

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339, зі змінами
+1 000 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00

з них:

 = заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+1 000 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00

= 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
+2 515 000,00 +1 420 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00

з них:

 - Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+1 420 000,00 +1 420 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує Вінницький об'єднаний міський 

територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки

+1 420 000,00 +1 420 000,00

 - заходи, які виконує військова частина А7048 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00

1300000 Департамент міського господарства -126 060 242,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 

1310000 Департамент міського господарства -126 060 242,00 -126 060 242,00 -126 060 242,00 

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
-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

в тому числі:



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+3 470 595,00 +3 470 595,00 +3 470 595,00

1200000 Департамент житлового господарства +512 865,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00

1210000 Департамент житлового господарства +512 865,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00

1216010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+512 865,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00

1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +512 865,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних,

дверних блоків та ремонт системи освітлення з

влаштуванням енергозберігаючих світильників в місцях

загального користування, заміна поштових скриньок)                                                          

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+89 756,00 +89 756,00

- проведення капітального ремонту багатоквартирних

житлових будинків, включаючи будинки ОСББ

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+423 109,00 +423 109,00 +423 109,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +14 280 305,00 +1 839 259,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +14 280 305,00 +1 839 259,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 636 259,00 +1 636 259,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +203 000,00 +203 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  

Програма регулювання чисельності тварин

гуманними методами на території Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024

роки

Рішення міської ради від

27.08.2021 № 541 зі змінами
+203 000,00 +203 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+12 441 046,00 +12 441 046,00 +12 441 046,00



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +5 107 462,69 +2 371 730,00 +2 735 732,69 +2 735 732,69

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +5 107 462,69 +2 371 730,00 +2 735 732,69 +2 735 732,69

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+1 628 000,00 +1 628 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+1 149 032,69 +1 149 032,69 +1 149 032,69

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"

на території Вінницької міської територіальної громади
+698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу

КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської

територіальної громади

+450 850,00 +450 850,00 +450 850,00

1917410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+171 381,00 +171 381,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +171 381,00 +171 381,00

 в тому числі:

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+171 381,00 +171 381,00

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом
+387 349,00 +387 349,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +387 349,00 +387 349,00

в тому числі:

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+387 349,00 +387 349,00

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339, зі змінами
+185 000,00 +185 000,00

в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного

моделювання об'єкту "Оцінка доцільності перепланування

вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації

дорожнього руху на ділянці вулиць Барське шосе -

Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе у м.Вінниця"

+185 000,00 +185 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

1600000 Департамент архітектури та містобудування +1 221 116,00 +199 000,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування +1 221 116,00 +199 000,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документацйії перспективного значення

Вінницької міської територіальної громади на

2023-2025 роки

Рішення міської ради від

23.12.2022р №1395, зі змінами
+1 022 116,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00

з них:

- коригування детального плану частини території кварталу,

обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці,

проектною об’їзною дорогою у м.Вінниці

+149 316,00 +149 316,00 +149 316,00

- розробка детального плану території, обмеженої вулицею

Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим

номером 0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15

та південною притокою річки Тяжилівка

+531 400,00 +531 400,00 +531 400,00

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Замостянська, Острозького, Володимира

Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м.

Вінниці

+341 400,00 +341 400,00 +341 400,00

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

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

з них:

- розроблення схем по впорядкуванню адресної системи

вулиць та провулків села Вінницькі Хутори Вінницької

міської територіальної громади

Програма розроблення містобудівної та іншої

документацйії перспективного значення

Вінницької міської територіальної громади на

2023-2025 роки

Рішення міської ради від

23.12.2022р №1395, зі змінами
+199 000,00 +199 000,00

0800000 Департамент соціальної політики +1 253 720,00 +1 253 720,00

0810000 Департамент соціальної політики +1 253 720,00 +1 253 720,00

0813120 3120
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями

населення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+3 720,00 +3 720,00

0813121 3121 1040
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних

служб
+3 720,00 +3 720,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +1 250 000,00 +1 250 000,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+1 250 000,00 +1 250 000,00

в тому числі:

- надання соціальної підтримки окремим категоріям

громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і

заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+1 250 000,00 +1 250 000,00

3600000 Департамент земельних ресурсів +105 000,00 +105 000,00

3610000 Департамент земельних ресурсів +105 000,00 +105 000,00

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+105 000,00 +105 000,00



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +105 000,00 +105 000,00

0600000 Департамент освіти +764 874 751,40 +764 734 851,40 +139 900,00 +139 900,00

0610000 Департамент освіти +764 874 751,40 +764 734 851,40 +139 900,00 +139 900,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+253 471,00 +113 571,00 +139 900,00 +139 900,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+495 763,82 +495 763,82

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
+493 783,82 +493 783,82

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету

станом на 01.01.2023р.

+379 780,82 +379 780,82

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під 

час розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+379 780,82 +379 780,82

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок

коштів місцевого бюджету

+1 980,00 +1 980,00

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
+729 998 195,00 +729 998 195,00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
+714 257 822,00 +714 257 822,00

з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за 

рахунок коштів освітньої субвенції 

+11 469 100,00 +11 469 100,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями 

педагогічним працівникам  приватних закладів 

загальної середньої освіти

+11 469 100,00 +11 469 100,00

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок

освітньої субвенції

+15 740 373,00 +15 740 373,00



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+5 850,00 +5 850,00

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+25 466 911,58 +25 466 911,58

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

+483 306,58 +483 306,58

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету

станом на 01.01.2023р.

+471 527,58 +471 527,58

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під 

час розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+471 527,58 +471 527,58

0611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

освітньої субвенції

+24 983 605,00 +24 983 605,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +13 860,00 +13 860,00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+13 860,00 +13 860,00

з них:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +13 860,00 +13 860,00

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
+6 026 800,00 +6 026 800,00

0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за

рахунок освітньої субвенції
+6 026 800,00 +6 026 800,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів

освітньої субвенції 

+6 026 800,00 +6 026 800,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

+6 026 800,00 +6 026 800,00

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
+2 613 900,00 +2 613 900,00

з них:



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

+2 613 900,00 +2 613 900,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +11 027 363,00 +4 531 531,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +11 027 363,00 +4 531 531,00 +6 495 832,00 +6 495 832,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+10 342 693,00 +4 462 705,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +10 342 693,00 +4 462 705,00 +5 879 988,00 +5 879 988,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

спеціалізовану медичну допомогу

+539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

     в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+9 802 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

спеціалізовану медичну допомогу

+9 802 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" 

+9 802 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00

0712110 2110 Первинна медична допомога населенню +683 140,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00

0712111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+683 140,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +683 140,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну 

медичну допомогу

+683 140,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00

     в тому числі:

- проведення капітальних ремонтів +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

 - благоустрій території +67 296,00 +67 296,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 530,00 +1 530,00

0712151 2151 0763
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони

здоров’я
Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+1 530,00 +1 530,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 530,00 +1 530,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної 

статистики
+510,00 +510,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
+1 020,00 +1 020,00

1000000 Департамент культури +197 773,00 +75 638,00 +122 135,00 +122 135,00

1010000 Департамент культури +197 773,00 +75 638,00 +122 135,00 +122 135,00

1011080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
+10 910,00 +10 910,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
+132 864,00 +10 729,00 +122 135,00 +122 135,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
+45 677,00 +45 677,00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
+8 322,00 +8 322,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +2 651,17 +2 651,17

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +2 651,17 +2 651,17

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту у

Вінницькій міській територіальній громаді на

2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2464, зі змінами
+2 651,17 +2 651,17

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+2 651,17 +2 651,17

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету

станом на 01.01.2023р.

+2 651,17 +2 651,17

в тому числі:



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+2 651,17 +2 651,17

1500000 Департамент капітального будівництва +115 688 983,42 +115 688 983,42 +83 933 117,00

1510000 Департамент капітального будівництва +115 688 983,42 +115 688 983,42 +83 933 117,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма розвитку освіти Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від 

24.12.2021 №719, зі змінами
+19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів дошкільної освіти
+19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00

1511020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма розвитку освіти Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від 

24.12.2021 №719, зі змінами
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої 

освіти

+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

1511070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від 

24.12.2021 №719, зі змінами
+350 896,00 +350 896,00 +350 896,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+350 896,00 +350 896,00 +350 896,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                          Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від 

24.12.2021 №758, зі змінами
+12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00

в тому числі:

- капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів,

бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних

підприємств охорони здоров’я

+12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339
+31 755 866,42 +31 755 866,42

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"

+31 755 866,42 +31 755 866,42



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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+31 755 866,42 +31 755 866,42

в тому числі:             

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+31 755 866,42 +31 755 866,42

1518110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха                     

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 від

18.03.2020 № 2209, зі змінами
+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту

по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер

об’єкту нерухомого майна 1379245305101)

+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

3700000 Департамент фінансів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

3710000 Департамент фінансів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на придбання

дизельного генератора та іншого обладнання для КП

«Вінницяоблводоканал»

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024 рр.

Рішення міської ради від

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

ВСЬОГО +806 219 906,68 +783 562 793,57 +22 657 113,11 -9 098 753,31 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ



від 27.01.2023 № 1414       

0253600000

(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 +734 906,00 +734 906,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +2 113 462,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +734 906,00 +734 906,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +2 113 462,00

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

0160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
+733 376,00 +733 376,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +1 378 556,00 +2 111 932,00

1000 1000 Освіта +764 745 761,40 +764 745 761,40 +615 769 292,00 +851 308,40 +56 744 971,00 +56 744 971,00 +56 744 971,00 +821 490 732,40

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +743 512 700,00 +743 512 700,00 +609 436 640,00 +743 512 700,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+17 495 900,00 +17 495 900,00 +4 940 000,00 +17 495 900,00

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету 

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2023р.

+851 308,40 +851 308,40 +851 308,40 +851 308,40

 - за рахунок доходів бюджету +271 953,00 +271 953,00 +56 744 971,00 +56 744 971,00 +56 744 971,00 +57 016 924,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +113 571,00 +113 571,00 +19 414 297,00 +19 414 297,00 +19 414 297,00 +19 527 868,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів дошкільної освіти
+19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00 +19 274 397,00

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+495 763,82 +495 763,82 +379 780,82 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +37 475 541,82

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
+493 783,82 +493 783,82 +379 780,82 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +37 473 561,82

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів загальної середньої освіти
+36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00 +36 979 778,00

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+379 780,82 +379 780,82 +379 780,82 +379 780,82

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток  7

до рішення міської ради

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 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



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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під 

час розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з 

державного бюджету, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. № 261 

(зі змінами)

+379 780,82 +379 780,82 +379 780,82 +379 780,82

1022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів

місцевого бюджету

+1 980,00 +1 980,00 +1 980,00

1030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції +729 998 195,00 +729 998 195,00 +588 958 276,00 +729 998 195,00

1031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти за рахунок освітньої субвенції
+714 257 822,00 +714 257 822,00 +576 056 331,00 +714 257 822,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+11 469 100,00 +11 469 100,00 +11 469 100,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним

 працівникам  приватних закладів загальної середньої освіти
+11 469 100,00 +11 469 100,00 +11 469 100,00

1032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої 

субвенції

+15 740 373,00 +15 740 373,00 +12 901 945,00 +15 740 373,00

1070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+5 850,00 +5 850,00 +350 896,00 +350 896,00 +350 896,00 +356 746,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів позашкільної освіти
+350 896,00 +350 896,00 +350 896,00 +350 896,00

1080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами +10 910,00 +10 910,00 +10 910,00

1090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
+25 466 911,58 +25 466 911,58 +20 478 364,00 +471 527,58 +25 466 911,58

1091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

+483 306,58 +483 306,58 +471 527,58 +483 306,58

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+471 527,58 +471 527,58 +471 527,58 +471 527,58

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінам)

+471 527,58 +471 527,58 +471 527,58 +471 527,58



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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

1092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
+24 983 605,00 +24 983 605,00 +20 478 364,00 +24 983 605,00

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

1141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

в тому числі:

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку +13 860,00 +13 860,00 +13 860,00

1150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів +6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

1152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок

освітньої субвенції
+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої

субвенції 

+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

в тому числі:

 = на оплату праці з нарахуваннями педагогічним 

працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які 

фінансуються з бюджетів територіальних громад

+6 026 800,00 +6 026 800,00 +4 940 000,00 +6 026 800,00

1200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

з них:

- за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету

+2 613 900,00 +2 613 900,00 +1 392 652,00 +2 613 900,00

2000 2000 Охорона здоров’я +4 531 531,00 +4 531 531,00 +19 439 458,00 +19 439 458,00 +19 439 458,00 +23 970 989,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 531 531,00 +4 531 531,00 +19 439 458,00 +19 439 458,00 +19 439 458,00 +23 970 989,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +4 462 705,00 +4 462 705,00 +18 823 614,00 +18 823 614,00 +18 823 614,00 +23 286 319,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 462 705,00 +4 462 705,00 +18 823 614,00 +18 823 614,00 +18 823 614,00 +23 286 319,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +13 483 614,00 +13 483 614,00 +13 483 614,00 +13 483 614,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу

+539 988,00 +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

в тому числі:

= проведення капітальних ремонтів +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00 +539 988,00

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – 

(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я

+12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00 +12 943 626,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

з них:
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 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають спеціалізовану 

медичну допомогу

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-судинної 

патології" 

+4 462 705,00 +4 462 705,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +5 340 000,00 +9 802 705,00

2110 2110 Первинна медична допомога населенню +67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

2111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
+67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають первинну медичну 

допомогу

+67 296,00 +67 296,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +683 140,00

в тому числі:

 - проведення капітальних ремонтів +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00 +615 844,00

 - благоустрій території +67 296,00 +67 296,00 +67 296,00

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

2151 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 530,00 +1 530,00 +1 530,00

в тому числі:

 = інформаційно-аналітичний центр медичної статистики +510,00 +510,00 +510,00

 = служба технічного нагляду за будівництвом та 

капітальним ремонтом, централізована бухгалтерія
+1 020,00 +1 020,00 +1 020,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +1 800 272,00 +1 800 272,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +2 217 018,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +1 800 272,00 +1 800 272,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +2 217 018,00

3120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення +3 720,00 +3 720,00 +3 720,00

3121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб +3 720,00 +3 720,00 +3 720,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері +32 552,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +449 298,00

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +32 552,00 +32 552,00 +416 746,00 +416 746,00 +416 746,00 +449 298,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +1 764 000,00 +1 764 000,00 +1 764 000,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +1 764 000,00 +1 764 000,00 +1 764 000,00

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС,

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

+64 000,00 +64 000,00 +64 000,00

з них:



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

з них

видатки 

розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

 = фінансова підтримка Громадської спілки "Координаційна 

рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"
+64 000,00 +64 000,00 +64 000,00

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних

свят, ювілеїв, пам’ятних дат

+1 700 000,00 +1 700 000,00 +1 700 000,00

4000 4000 Культура i мистецтво +64 728,00 +64 728,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +186 863,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +64 728,00 +64 728,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +186 863,00

4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +10 729,00 +10 729,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +132 864,00

в тому числі:

- поповнення бібліотечних фондів +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00 +122 135,00

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +45 677,00 +45 677,00 +45 677,00

4060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
+8 322,00 +8 322,00 +8 322,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2023р.

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого бюджету,

що утворився по загальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

в тому числі:

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

  

+2 651,17 +2 651,17 +2 651,17 +2 651,17

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +3 645 015,00 +3 645 015,00 -129 107 728,00 -129 107 728,00 -129 107 728,00 -125 462 713,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 645 015,00 +3 645 015,00 -129 107 728,00 -129 107 728,00 -129 107 728,00 -125 462 713,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+89 756,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +512 865,00

6011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду +89 756,00 +89 756,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +512 865,00

з них:

- проведення поточного ремонту спільного майна

багатоквартирних будинків (роботи з заміни віконних, дверних

блоків та ремонт системи освітлення з влаштуванням

енергозберігаючих світильників в місцях загального користування,

заміна поштових скриньок)                                                          

+89 756,00 +89 756,00 +89 756,00
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- проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових

будинків, включаючи будинки ОСББ
+423 109,00 +423 109,00 +423 109,00 +423 109,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 -129 530 837,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +3 264 259,00 +3 264 259,00 +3 264 259,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +291 000,00 +291 000,00 +291 000,00

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

+88 000,00 +88 000,00 +88 000,00

з них:

 = заходи, які виконує ГО "ДАХ ОНЛАЙН" +88 000,00 +88 000,00 +88 000,00

- фінансова підтримка благодійній організації "Вінницький

обласний благодійний фонд захисту тварин "Планета"  
+203 000,00 +203 000,00 +203 000,00

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство +105 000,00 +105 000,00 +105 000,00

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою +105 000,00 +105 000,00 +105 000,00

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель +105 000,00 +105 000,00 +105 000,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +199 000,00 +199 000,00 +50 323 551,11 +18 567 684,69 +1 185 969,79 +49 137 581,32 +50 522 551,11

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2023р.

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

 - за рахунок доходів бюджету +199 000,00 +199 000,00 +17 869 502,00 +17 869 502,00 +17 869 502,00 +18 068 502,00

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства +15 911 641,00 +15 911 641,00 +15 911 641,00 +15 911 641,00

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +1 633 927,69 +1 633 927,69 +1 633 927,69 +1 633 927,69

в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на

території Вінницької міської територіальної громади
+698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69 +698 182,69

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП

"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної

громади

+450 850,00 +450 850,00 +450 850,00 +450 850,00

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+1 022 116,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00 +1 022 116,00

з них:

- коригування детального плану частини території кварталу,

обмеженого вулицею Сабарівське шосе на село Шкуринці,

проектною об’їзною дорогою у м.Вінниці

+149 316,00 +149 316,00 +149 316,00 +149 316,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- розробка детального плану території, обмеженої вулицею

Проектною №16, межею земельної ділянки з кадастровим номером

0510100000:01:059:0091, Проектною вулицею №15 та південною

притокою річки Тяжилівка

+531 400,00 +531 400,00 +531 400,00 +531 400,00

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Замостянська, Острозького, Володимира Винниченка, Івана Бевза,

проспектом Коцюбинського в м. Вінниці

+341 400,00 +341 400,00 +341 400,00 +341 400,00

7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

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"

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

в тому числі:             

 - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що 

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на 

01.01.2023р.

+31 755 866,42 +1 185 969,79 +30 569 896,63 +31 755 866,42

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

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+743 730,00 +743 730,00 +743 730,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +743 730,00 +743 730,00 +743 730,00

7410 7410
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

автомобільним транспортом
+171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

7413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

 в тому числі:

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених

під державні гарантії  
+171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

7420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом
+387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

7426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

в тому числі:

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,

залучених під державні гарантії  
+387 349,00 +387 349,00 +387 349,00

7470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

в тому числі:
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання

об'єкту "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої

інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці

вулиць Барське шосе -Хмельницьке шосе-Львівське (Об'їзне) шосе

у м.Вінниця"

+185 000,00 +185 000,00 +185 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +670 055,00 +670 055,00 +1 786 700,00 +1 786 700,00 +1 786 700,00 +2 456 755,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +670 055,00 +670 055,00 +1 786 700,00 +1 786 700,00 +1 786 700,00 +2 456 755,00

7640 7640 0470 Заходи з енергозбереження +126 503,00 +126 503,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +326 503,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00 +1 586 700,00

7680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування +495 552,00 +495 552,00 +495 552,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

в тому числі:

- оплата послуг по оновленню кредитного рейтингу Вінницької

міської територіальної громади та рівня інвестиційної

привабливості Вінницької міської територіальної громади

+48 000,00 +48 000,00 +48 000,00

8100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

 в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул.

Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об’єкту

нерухомого майна 1379245305101)

+14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00 +14 384 420,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

- 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"

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

8400 8400 Засоби масової інформації +199 050,00 +199 050,00 +199 050,00

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації +199 050,00 +199 050,00 +199 050,00

в тому числі:
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- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
+199 050,00 +199 050,00 +199 050,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

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

з них:

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

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на придбання дизельного

генератора та іншого обладнання для КП  «Вінницяоблводоканал»
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+3 856 000,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +11 402 860,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2023р.
+3 856 000,00 +3 856 000,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +7 546 860,00 +11 402 860,00

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» 

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+2 205 000,00 +2 205 000,00 +5 182 860,00 +5 182 860,00 +5 182 860,00 +7 387 860,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+187 860,00 +187 860,00 +187 860,00 +187 860,00

 = заходи, які виконує  військова частина 3028 Національної 

гвардії України 
+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+1 705 000,00 +1 705 000,00 +1 995 000,00 +1 995 000,00 +1 995 000,00 +3 700 000,00

= заходи, які виконує Територіальне управління Служби 

судової охорони у Вінницькій області
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

- виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік  
+231 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +1 000 000,00

з них:
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

 = заходи, які виконує Вінницький національний технічний 

університет
+231 000,00 +231 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +769 000,00 +1 000 000,00

- 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"

+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +2 515 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 420 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний 

міський територіальний центр комплектування та 

соціальної підтримки

+1 420 000,00 +1 420 000,00 +1 420 000,00

 = заходи, які виконує військова частина А7048 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00 +1 095 000,00

ВСЬОГО +784 297 699,57 +784 297 699,57 +615 769 292,00 +853 959,57 +24 035 669,11 -7 720 197,31 +1 185 969,79 +22 849 699,32 +808 333 368,68

Міський голова Сергій МОРГУНОВ



0253600000

(код бюджету) (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 

3 856 000,00 7 546 860,00 11 402 860,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
3 856 000,00 3 856 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
7 546 860,00 7 546 860,00

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» 

500 000,00 500 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
500 000,00 500 000,00

з них:

= Головне управління Державної служби України з

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
500 000,00 500 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
500 000,00 500 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

500 000,00 500 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
500 000,00 500 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
2 205 000,00 5 182 860,00 7 387 860,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
2 205 000,00 2 205 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
5 182 860,00 5 182 860,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
187 860,00 187 860,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
187 860,00 187 860,00

= заходи, які виконує  військова частина 3028 

Національної гвардії України 
3 000 000,00 3 000 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
3 000 000,00 3 000 000,00

 = заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
1 705 000,00 1 995 000,00 3 700 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 705 000,00 1 705 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 995 000,00 1 995 000,00

 = заходи, які виконує Територіальне управління 

Служби судової охорони у Вінницькій області
500 000,00 500 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
500 000,00 500 000,00

- виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік  

231 000,00 769 000,00 1 000 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
231 000,00 231 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
769 000,00 769 000,00

з них:

  = заходи, які виконує Вінницький національний 

технічний університет
231 000,00 769 000,00 1 000 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
231 000,00 231 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
769 000,00 769 000,00

Перелік додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2023р.

Додаток 8

до рішення міської ради

від 27.01.2023 № 1414       
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

- 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"

1 420 000,00 1 095 000,00 2 515 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 420 000,00 1 420 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 095 000,00 1 095 000,00

з них:

 = Вінницький обласний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки
1 420 000,00 1 420 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 420 000,00 1 420 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький об'єднаний 

міський територіальний центр комплектування 

та соціальної підтримки

1 420 000,00 1 420 000,00

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 420 000,00 1 420 000,00

 = заходи, які виконує військова частина А7048 1 095 000,00 1 095 000,00

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
1 095 000,00 1 095 000,00

0611020 Департамент освіти
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
379 780,82 379 780,82

0611021
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
379 780,82 379 780,82

2271 Оплата теплопостачання 229 683,85 229 683,85

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 24 979,54 24 979,54

2273 Оплата електроенергії 122 035,94 122 035,94

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3 081,49 3 081,49

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету
379 780,82 379 780,82

2271 Оплата теплопостачання 229 683,85 229 683,85

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 24 979,54 24 979,54

2273 Оплата електроенергії 122 035,94 122 035,94

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 3 081,49 3 081,49

0611090 Департамент освіти
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
471 527,58 471 527,58

0611091

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за

рахунок коштів місцевого бюджету

471 527,58 471 527,58

2271 Оплата теплопостачання 97 633,00 97 633,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 183 995,33 183 995,33

2273 Оплата електроенергії 158 009,73 158 009,73

2274 Оплата природного газу 8 294,00 8 294,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 23 595,52 23 595,52

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету
471 527,58 471 527,58

2271 Оплата теплопостачання 97 633,00 97 633,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 183 995,33 183 995,33

2273 Оплата електроенергії 158 009,73 158 009,73

2274 Оплата природного газу 8 294,00 8 294,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 23 595,52 23 595,52

1115030
Комітет по фізичній культурі і 

спорту
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту 2 651,17 2 651,17

1115031
Утримання та навчально-тренувальна робота

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
2 651,17 2 651,17

2274 Оплата природного газу 2 651,17 2 651,17

з них:

- за рахунок залишку коштів іншої дотації з місцевого

бюджету
2 651,17 2 651,17

2274 Оплата природного газу 2 651,17 2 651,17

ВСЬОГО 4 709 959,57 7 546 860,00 12 256 819,57
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