
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 30.09.2022 № 1198            25 сесія 8 скликання  
           м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2021  

№ 706  

 

 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, транспорту та міської мобільності, архітектури та містобудування,  

соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, капітального будівництва, фінансів, 

маркетингу міста та туризму, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі 

і спорту, враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 08.09.2022р. 

№1842 ,  відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись  п. 23  ч. 1 ст. 26, 

ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»: 

 

1.1 . Збільшити доходи спеціального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 2 000 000,0 гривень. 

 

1.2 . Перерозподілити доходи загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

1.3 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 5 341 569,0 гривень. 

      

1.4 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 86 213 920,0 гривень. 

 

1.5 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 



1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1- 3, 5, 6- 

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

 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі       1 

006 846 413,29 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 905 030 498,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 905 030 498,0 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

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

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

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

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 469 818 913,49 гривень, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 114 502 351,0 гривня, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 

01.01.2022р., у сумі 114 502 351,0 гривня згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 355 316 562,49 гривні, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 905 030 498,0 гривень, запозичення до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі 

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

залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету Вінницької   

міської   територіальної   громади   станом   на 01.01.2022р.,  у   сумі  70 286 064,49 

гривні згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

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

фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2022р., 

в сумі 89 555 489,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому числі в сумі 

12 971 762,0 гривні - на додаткові видатки загального фонду бюджету та в сумі 

76 583 727,0 гривень - на додаткові видатки спеціального фонду бюджету, а саме 

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

бюджету  розвитку  (спеціального фонду),  з  них в сумі 958 014,0 гривень за 

рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету, згідно з додатком 8 до 

даного рішення. 

 

1.9 . 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 

5 211 270 955,67  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.10 . Пункт 18 тексту рішення викласти в наступній редакції: 



«18. На виконання пункту 7.1.13. Комплексної програми «Основні напрямки 

соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки» 

встановити розмір цільової матеріальної допомоги для придбання легкового 

автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є особами з 

інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або 

учасниками проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або заходів, 

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти 

України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у 

порядку, визначеному законодавством України – 350 980,0 гривень на одну 

особу.». 

 

1.11 . В пункті 19 тексту рішення: 

1.11.1. В підпункті 19.1 цифри «850» та «881» замінити цифрами «864» та «895» 

відповідно. 

1.11.2. 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 

351 182 223,0 гривні, в тому числі фонд оплати праці 238 878 114,0 гривень та 

спеціального фонду в сумі 22 140 568,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 

6 510 869,0 гривень.». 

 

1.12 . Четвертий абзац пункту 21 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«-  КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 157 382 732,0 гривень.». 

 

1.13 . Перший абзац пункту 24 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«24. Надати дозвіл департаменту міського господарства міської ради, як 

головному  розпоряднику  коштів,  здійснити  перерахування коштів в сумі 

54 276 198,0 гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2022 рік по КПКВК 1317670 «Внески до 

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

статутного капіталу КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» на розрахунковий 

рахунок зазначеного комунального підприємства, відкритий в установі банку». 

 

1.14 . Пункт 25 тексту рішення міської ради вилучити.  

Пункти 26-31 тексту рішення вважати пунктами 25-30. 

 

1.15 . Видатки, передбачені даним рішенням головному розпоряднику коштів -

департаменту міського господарства за КПКВК МБ 1316012 на фінансову 

підтримку КП ВМР «Вінницямісьтеплоенерго» в сумі 3 500 000,0 гривень - 

направити на оплату послуг з водопостачання та водовідведення, за КПКВК МБ 

1317670 на поповнення статутного капіталу КП ВМР «Вінницямісьтеплоенерго» в 

сумі 25 219 902,0 гривні – направити на придбання джерел резервного живлення 

(генераторів). 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження -6 000,00 -6 000,00 

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України

в тому числі:

18030000 Туристичний збір

з них:

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами +250 000,00 +250 000,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами -250 000,00 -250 000,00 

19000000 Інші податки і збори -6 000,00 -6 000,00 

19010000 Екологічний податок -6 000,00 -6 000,00 

з них:

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 

на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини
-6 000,00 -6 000,00 

20000000 Неподаткові надходження +6 000,00 +6 000,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21080000 Інші надходження

21080500 Інші надходження +394 700,00 +394 700,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції -402 700,00 -402 700,00 

21082400

Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України 'Про 

оренду державного та комунального майна', які підлягають перерахуванню 

оператором електронного майданчика до відповідного бюджету

+8 000,00 +8 000,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +6 000,00 +6 000,00

24060000 Інші  надходження  +6 000,00 +6 000,00

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності
+6 000,00 +6 000,00

50000000 Цільові фонди +2 000 000,00 +2 000 000,00

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади
+2 000 000,00 +2 000 000,00

в тому числі:

 - цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької міської  

територіальної громади"
+2 000 000,00 +2 000 000,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) +2 000 000,00 +2 000 000,00

Разом доходів +2 000 000,00 +2 000 000,00

Міський голова                                                                                                           

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Додаток 1

до рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 Сергій МОРГУНОВ



02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

208200 На кінець періоду -89 555 489,00 -89 555 489,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-958 014,00 -958 014,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-84 213 920,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

Загальне фінансування +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

602200 На кінець періоду -89 555 489,00 -89 555 489,00 

 з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
-958 014,00 -958 014,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-84 213 920,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

Загальне фінансування +89 555 489,00 +5 341 569,00 +84 213 920,00 +84 213 920,00

Міський голова                                                                                                            

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

 Сергій МОРГУНОВ

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

1



до рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +3 847 860,00 +3 847 860,00 -3 331 935,00 +1 300 000,00 +11 865 000,00 +9 865 000,00 +11 865 000,00 +15 712 860,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 847 860,00 +3 847 860,00 -3 331 935,00 +1 300 000,00 +11 865 000,00 +9 865 000,00 +11 865 000,00 +15 712 860,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+6 784 000,00 +6 784 000,00 +5 993 000,00 +5 993 000,00 +5 993 000,00 +12 777 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -2 936 140,00 -2 936 140,00 -3 331 935,00 +1 300 000,00 +5 872 000,00 +3 872 000,00 +5 872 000,00 +2 935 860,00

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

-103 125,00 +150 000,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-3 112 000,00 -3 112 000,00 -3 228 810,00 +1 150 000,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність +175 860,00 +175 860,00 +2 049 500,00 +49 500,00 +2 049 500,00 +2 225 360,00

0217691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

 в тому числі:

- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської територіальної громади"
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +175 860,00 +175 860,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +225 360,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +104 854,00 +104 854,00 +104 854,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан" +71 006,00 +71 006,00 +71 006,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 884 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +9 444 000,00

в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану на 

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 

роки"

+3 884 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +9 444 000,00

з них:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 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
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+3 884 000,00 +3 884 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +8 684 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+2 900 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +4 093 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+2 900 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +4 093 000,00

в тому числі:

 = виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки"
+1 250 000,00 +1 250 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +2 443 000,00

з них:

 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

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

в тому числі:

  = заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

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

 - заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+300 000,00 +300 000,00 +1 493 000,00 +1 493 000,00 +1 493 000,00 +1 793 000,00

 -  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+500 000,00 +500 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 +200 000,00

 = 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"

+1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

з них:

 - заходи, які виконує військова частина А0549 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

  - Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

= заходи, які виконує Вінницький зональний 

відділ Військової служби правопорядку
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1300000 Департамент міського господарства +3 549 487,00 +3 549 487,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -5 955 846,00 

1310000 Департамент міського господарства +3 549 487,00 +3 549 487,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -5 955 846,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету +3 549 487,00 +3 549 487,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 -5 955 846,00 

1316010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

1316012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  
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енергоносії 
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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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 

1316090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +49 487,00 +49 487,00 +49 487,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної

насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської

селищної ради 

+49 487,00 +49 487,00 +49 487,00

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання +25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00

1200000 Департамент житлового господарства

1210000 Департамент житлового господарства

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету

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

селищах, селах, територіальних громадах
+190 800,00 +190 800,00 +190 800,00

1210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-22 084,00 -22 084,00 -22 084,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -168 716,00 -168 716,00 -168 716,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +558 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +1 238 850,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +558 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +1 238 850,00

з них:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+187 762,00 +187 762,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +867 762,00

- за рахунок доходів бюджету +371 088,00 +371 088,00 +371 088,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +558 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +1 238 850,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+187 762,00 +187 762,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +867 762,00

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

з них:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

- за рахунок доходів бюджету

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

селищах, селах, територіальних громадах
-5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 

1910180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +5 000,00 +5 000,00 +5 000,00
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з них

видатки 

розвитку
Всього

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2021-2025 роки
+5 000,00 +5 000,00 +5 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -970 000,00 -970 000,00 +970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування -970 000,00 -970 000,00 +970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -970 000,00 -970 000,00 +970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+970 000,00 +970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

з них:

- 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

+570 000,00 +570 000,00 +570 000,00 +570 000,00

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Замостянська, Острозького, Володимира Винниченка, Івана Бевза,

проспектом Коцюбинського в м. Вінниці

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-970 000,00 -970 000,00 -970 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Л.Ратушної, Константиновича та

провулком 1-м Хмельницьке шосе у м. Вінниці

-110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

річкою Дьогтянець, провулком Середнім, вулицями Л.Ратушної,

А.Кримського, Трамвайною, Заболотного, Л.Ратушної та

К.Василенка у м. Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями А. Кримського, Пирогова, Заболотного та Т.Шевченка у

м. Вінниці

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями М.Амосова, Д.Галицького, Келецькою, І.Миколайчука,

І.Бойка та Т.Шевченка у м.Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Д.Галицького, провулком

І.Миколайчука, вулицею І. Миколайчука, провулком. 1-й

Константиновича та вулицею Т.Шевченка у м.Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення комплексної схеми реконструкції фасадів проспекту

Коцюбинського  у м. Вінниці
-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 
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з них
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розвитку
Всього

0800000 Департамент соціальної політики +4 500 000,00 +4 500 000,00 -72 534,00 +144 092,00 +4 500 000,00

0810000 Департамент соціальної політики +4 500 000,00 +4 500 000,00 -72 534,00 +144 092,00 +4 500 000,00

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

- за рахунок доходів бюджету -72 534,00 +144 092,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-72 534,00 +92 992,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

0813100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+20 100,00

0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

+20 100,00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

-387 500,00 -387 500,00 -387 500,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-337 500,00 -337 500,00 -337 500,00 
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- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи +387 500,00 +387 500,00 +31 000,00 +387 500,00

0813241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+31 000,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+31 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +387 500,00 +387 500,00 +387 500,00

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є 

особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у

порядку, визначеному законодавством України

-701 960,00 -701 960,00 -701 960,00 -701 960,00 

- надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних

послуг в опалювальний період сім’ям загиблих учасників бойових

дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року,

сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України, зазначеним в п. 5

статті 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту», та сім’ям осіб, яким посмертно присвоєно

звання Героїв України

+387 500,00 +387 500,00 +387 500,00
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- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є 

особами з інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або заходів,

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію

Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку

для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

+701 960,00 +701 960,00 +701 960,00 +701 960,00

0600000 Департамент освіти -110 700,00 -110 700,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00 +958 014,00

0610000 Департамент освіти -110 700,00 -110 700,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00 +958 014,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+958 014,00 +958 014,00 +958 014,00 +958 014,00

 - за рахунок доходів бюджету -110 700,00 -110 700,00 +110 700,00 +110 700,00 +110 700,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +240 320,00 +240 320,00 +240 320,00 +240 320,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-82 000,00 -82 000,00 -299 620,00 -299 620,00 -299 620,00 -381 620,00 

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-82 000,00 -82 000,00 -299 620,00 -299 620,00 -299 620,00 -381 620,00 

з них:

= на реалізацію проєкту "Культурно-освітній простір 

просто неба" - переможця конкурсу проєктів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 

= на реалізацію проєкту "Затишна шкільна площа в 

Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян)" - переможця 

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 

-46 000,00 -46 000,00 -67 620,00 -67 620,00 -67 620,00 -113 620,00 

= на реалізацію проєкту "Екологічна стежинка Теренкур" - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної 

громади" 

-18 000,00 -18 000,00 -232 000,00 -232 000,00 -232 000,00 -250 000,00 

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

+958 014,00 +958 014,00 +958 014,00 +958 014,00
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0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+941 014,00 +941 014,00 +941 014,00 +941 014,00

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+17 000,00 +17 000,00 +17 000,00 +17 000,00

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+34 000,00 34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки
-28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

    з них:

  -  на реалізацію проєкту "Створення спортивного 

осередку мікрорайону "Острівець здоров’я" - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 

 -  на реалізацію проєкту "Битва районів": турнір з 

вуличних видів спорту для молоді міста"  - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади"  

-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

 - на реалізацію проєкту "Спортивно-ігровий 

комплекс "ДРАЙВ" - переможця конкурсу проєктів в 

рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади" 

-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +7 505 520,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +6 500 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +7 505 520,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +6 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 005 520,00 +6 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +6 500 000,00

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +7 505 520,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +6 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 005 520,00 +6 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +5 000 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00
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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

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

з них:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився в

бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:
 = заклади охорони здоров'я міста +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 090 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +1 090 000,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 090 000,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -1 090 000,00 -1 090 000,00 -1 090 000,00 

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 090 000,00 -1 090 000,00 -1 090 000,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00

1510000 Департамент капітального будівництва +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+41 652 713,00 +41 652 713,00 +41 652 713,00 +41 652 713,00

 - за рахунок доходів бюджету +5 514 728,00 +5 514 728,00 +5 514 728,00 +5 514 728,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів дошкільної освіти
+15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+12 625 741,00 +12 625 741,00 +12 625 741,00 +12 625 741,00

1511020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+2 026 972,00 +2 026 972,00 +2 026 972,00 +2 026 972,00

1511070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                          +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – 

(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я

+27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

1518740 8740

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

1518741 8741 0610

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету                                           

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

в тому числі:

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

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

наслідків збройної агресії російської федерації

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

3700000 Департамент фінансів -8 000 000,00 -8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

3710000 Департамент фінансів -8 000 000,00 -8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -8 000 000,00 -8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

-8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

в тому числі:

 - обласному бюджету Вінницької області на придбання автономних 

джерел електропостачання для забезпечення резервного

електроживлення виробничих об’єктів комунальних підприємств

+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

в тому числі:

 = КП «Вінницяоблводоканал» +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 = КП «Вінницяоблтеплоенерго» +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

3718700 8700 Резервний фонд -2 269 395,00 -2 269 395,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -2 269 395,00 -2 269 395,00 

ВСЬОГО +5 341 569,00 +7 610 964,00 -3 404 469,00 +2 534 092,00 +86 213 920,00 +84 213 920,00 +86 213 920,00 +91 555 489,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

11



(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

 - заходи, які виконує Вінницький 

зональний відділ Військової служби 

правопорядку

+150 000,00

 = заходи, які виконує військова частина А0549 +1 500 000,00

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м. Вінниця +150 000,00

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"

+1 650 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+300 000,00

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+450 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області
+500 000,00

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+450 000,00

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+1 250 000,00

з них:

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+2 900 000,000

99000000000 Державний бюджет +2 900 000,000

1 3 4

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

02536000000

(код бюджету)

Додаток  4

до проєкту рішення міської радидо рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік



9770

9800

Спеціальний фонд +9 193 000,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

Усього за розділами I, II, у тому числі: +12 093 000,00

Загальний фонд +2 900 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області
-300 000,00 

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+1 493 000,00

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+1 193 000,00

з них:

99000000000 Державний бюджет +1 193 000,00

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+1 193 000,00

 - КП «Вінницяоблтеплоенерго» +3 000 000,00

в тому числі:

 - КП «Вінницяоблводоканал» +5 000 000,00

 - обласному бюджету Вінницької області на 

придбання автономних джерел електропостачання 

для забезпечення резервного електроживлення 

виробничих об’єктів комунальних підприємств

+8 000 000,00

02100000000 Обласний бюджет +8 000 000,00

в тому числі:

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +8 000 000,00



Додаток 5

02536000000
(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 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради -49 500,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -49 500,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -49 500,00

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

та насосної станції водопостачання Вінницького

індустріального парку по вул. Немирівське шосе,

213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2023 -49 500,00 -0,3

Всього -49 500,00

Міський голова

до рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році

 Сергій МОРГУНОВ

1



02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +13 712 860,00 +6 959 860,00 +6 753 000,00 +6 753 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +13 712 860,00 +6 959 860,00 +6 753 000,00 +6 753 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +225 360,00 +175 860,00 +49 500,00 +49 500,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +225 360,00 +175 860,00 +49 500,00 +49 500,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний

центр інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-

2023 роки  

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №55, зі змінами
+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

 - фінансова підтримка КП "Школяр"  

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+104 854,00 +104 854,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+71 006,00 +71 006,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +9 444 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань

Вінницького гарнізону, територіальної оборони та

мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших

військових формувань Вінницького гарнізону,

територіальної оборони та мобілізаційної

підготовки на території Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №111, зі змінами
+9 444 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+4 093 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+4 093 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00

в тому числі:

= 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
+2 443 000,00 +1 250 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00

з них:

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

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

Додаток 6

до рішення міської ради

від  30.09.2022 № 1198

1



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+450 000,00 +450 000,00

в тому числі:

  = заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+450 000,00 +450 000,00

 - заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+1 793 000,00 +300 000,00 +1 493 000,00 +1 493 000,00

 -  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+200 000,00 +500 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

= 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
+1 650 000,00 +1 650 000,00

з них:

 - заходи, які виконує військова частина А0549 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 - Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

= заходи, які виконує Вінницький зональний 

відділ Військової служби правопорядку
+150 000,00 +150 000,00

1300000 Департамент міського господарства -5 955 846,00 +3 549 487,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 

1310000 Департамент міського господарства -5 955 846,00 +3 549 487,00 -9 505 333,00 -9 505 333,00 

1316010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+3 500 000,00 +3 500 000,00

1316012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +3 500 000,00 +3 500 000,00

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
-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+49 487,00 +49 487,00

в тому числі:

  -послуги з технічного обслуговування та поточного 

ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних 

мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що 

передані з балансу Деснянської селищної ради 

+49 487,00 +49 487,00

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00

1200000 Департамент житлового господарства -190 800,00 -190 800,00 

1210000 Департамент житлового господарства -190 800,00 -190 800,00 

1210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та

посадових осіб місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-22 084,00 -22 084,00 

1216030 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
-168 716,00 -168 716,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 238 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 238 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00

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
+1 238 850,00 +558 850,00 +680 000,00 +680 000,00

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +27 305 000,00 +5 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +27 305 000,00 +5 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

1910180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Програма для забезпечення виконання рішень

суду на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від

04.12.2020р. №19, зі змінами
+5 000,00 +5 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання

рішень суду на 2021-2025 роки
+5 000,00 +5 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

- 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
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

1610000 Департамент архітектури та містобудування -970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

1617350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій

(містобудівної документації)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
+970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

з них:

- 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

+570 000,00 +570 000,00 +570 000,00

- розроблення детального плану території, обмеженої

вулицями Замостянська, Острозького, Володимира

Винниченка, Івана Бевза, проспектом Коцюбинського в м.

Вінниці

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій
-970 000,00 -970 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Хмельницьке шосе, Л.Ратушної,

Константиновича та провулком 1-м Хмельницьке шосе у м.

Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-110 000,00 -110 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого річкою Дьогтянець, провулком Середнім,

вулицями Л.Ратушної, А.Кримського, Трамвайною,

Заболотного, Л.Ратушної та К.Василенка у м. Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями А. Кримського, Пирогова,

Заболотного та Т.Шевченка у м. Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-100 000,00 -100 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями М.Амосова, Д.Галицького,

Келецькою, І.Миколайчука, І.Бойка та Т.Шевченка у

м.Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу,

обмеженого вулицями Хмельницьке шосе, Д.Галицького,

провулком І.Миколайчука, вулицею І. Миколайчука,

провулком. 1-й Константиновича та вулицею Т.Шевченка у

м.Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-120 000,00 -120 000,00 

- розроблення комплексної схеми реконструкції фасадів

проспекту Коцюбинського  у м. Вінниці

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-400 000,00 -400 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

0800000 Департамент соціальної політики +4 500 000,00 +4 500 000,00

0810000 Департамент соціальної політики +4 500 000,00 +4 500 000,00

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+4 500 000,00 +4 500 000,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+3 700 000,00 +3 700 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+3 700 000,00 +3 700 000,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+800 000,00 +800 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+800 000,00 +800 000,00

0813180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці,

військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на

оплату житлово-комунальних послуг 

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-387 500,00 -387 500,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги

особам з інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-337 500,00 -337 500,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг

в оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року та сім’ям загиблих

військовослужбовців, які брали участь в проведенні

антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у

Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом

проведення операції Об’єднаних сил (ООС)

-50 000,00 -50 000,00 

0813240 3240 Інші заклади та заходи +387 500,00 +387 500,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+387 500,00 +387 500,00

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам Вінницької міської

територіальної громади, які є особами з інвалідністю

внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або

учасниками проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що

здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил

(ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення

легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-701 960,00 -701 960,00 -701 960,00 

- надання грошової допомоги на оплату житлово-

комунальних послуг в опалювальний період сім’ям загиблих

учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978

року по грудень 1989 року, сім’ям загиблих Захисників і

Захисниць України, зазначеним в п. 5 статті 10¹ Закону

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», та сім’ям осіб, яким посмертно присвоєно звання

Героїв України

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+387 500,00 +387 500,00

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання

легкового автомобіля членам Вінницької міської

територіальної громади, які є особами з інвалідністю

внаслідок війни – учасниками бойових дій в Афганістані, або

учасниками проведення антитерористичної операції та/або

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або заходів,

необхідних для забезпечення оборони України, захисту

безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з

військовою агресію Російської Федерації проти України, і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим

автомобілем у порядку, визначеному законодавством

України

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+701 960,00 +701 960,00 +701 960,00

0600000 Департамент освіти +958 014,00 -110 700,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00

0610000 Департамент освіти +958 014,00 -110 700,00 +1 068 714,00 +1 068 714,00

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
+240 320,00 +240 320,00 +240 320,00

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
-381 620,00 -82 000,00 -299 620,00 -299 620,00 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-381 620,00 -82 000,00 -299 620,00 -299 620,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-381 620,00 -82 000,00 -299 620,00 -299 620,00 

з них:

= на реалізацію проєкту "Культурно-освітній простір 

просто неба" - переможця конкурсу проєктів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-18 000,00 -18 000,00 

= на реалізацію проєкту "Затишна шкільна площа в 

Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян)" - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-113 620,00 -46 000,00 -67 620,00 -67 620,00 

= на реалізацію проєкту "Екологічна стежинка 

Теренкур" - переможця конкурсу проєктів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-250 000,00 -18 000,00 -232 000,00 -232 000,00 

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку

коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що

мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному

періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної

середньої освіти)

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+958 014,00 +958 014,00 +958 014,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+941 014,00 +941 014,00 +941 014,00

0611062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

+17 000,00 +17 000,00 +17 000,00

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
+34 000,00 +34 000,00 +34 000,00

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-28 700,00 -28 700,00 

з них:

 = виконання інших заходів Програми -28 700,00 -28 700,00 

    з них:

  -  на реалізацію проєкту "Створення 

спортивного осередку мікрорайону "Острівець 

здоров’я" - переможця конкурсу проєктів в 

рамках "Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади" 

-12 700,00 -12 700,00 

 -  на реалізацію проєкту "Битва районів": 

турнір з вуличних видів спорту для молоді 

міста"  - переможця конкурсу проєктів в 

рамках "Бюджету громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади"  

-8 000,00 -8 000,00 

 - на реалізацію проєкту "Спортивно-ігровий 

комплекс "ДРАЙВ" - переможця конкурсу 

проєктів в рамках "Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської територіальної 

громади" 

-8 000,00 -8 000,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +6 500 000,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +6 500 000,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +6 500 000,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

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

24.12.2021р. №758, зі змінами
+6 500 000,00 +7 505 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +5 000 000,00 +6 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 000 000,00 +2 000 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+2 000 000,00 +2 000 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+2 000 000,00 +2 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+3 000 000,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

з них:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+3 000 000,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" 

+3 000 000,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 500 000,00 +1 500 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+1 500 000,00 +1 500 000,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні

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
-1 090 000,00 -1 090 000,00 

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 090 000,00 -1 090 000,00 

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
+1 090 000,00 +1 090 000,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 090 000,00 +1 090 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00

1510000 Департамент капітального будівництва +47 167 441,00 +47 167 441,00 +47 167 441,00

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
+15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів дошкільної освіти
+15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00

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
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої 

освіти

+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

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
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

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
+27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

в тому числі:

- капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів,

бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних

підприємств охорони здоров’я

+27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

1518740 8740

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок 

коштів резервного фонду місцевого бюджету

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
+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

1518741 8741 0610

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за 

рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету                                           

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

в тому числі:

 -  капітальний ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку 

по вул. Бевза,2 в м. Вінниці – невідкладні роботи щодо 

ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

3700000 Департамент фінансів -8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

3710000 Департамент фінансів -8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-8 000 000,00 -8 000 000,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) 

-8 000 000,00 -8 000 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на придбання

автономних джерел електропостачання для забезпечення

резервного електроживлення виробничих об’єктів

комунальних підприємств

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
+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

в тому числі:

 - КП «Вінницяоблводоканал» +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 - КП «Вінницяоблтеплоенерго» +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -3 596 435,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -3 596 435,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -3 596 435,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
Програма розвитку туризму Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. № 2461, зі змінами
-3 596 435,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 

ВСЬОГО +91 639 084,00 +10 537 164,00 +81 101 920,00 +81 101 920,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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від 30.09.2022 № 1198

02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління -2 943 284,00 -2 943 284,00 -3 404 469,00 +1 392 992,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +168 716,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -2 943 284,00 -2 943 284,00 -3 404 469,00 +1 392 992,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +168 716,00

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

-103 125,00 +150 000,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-2 926 200,00 -2 926 200,00 -3 301 344,00 +1 242 992,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +3 112 000,00 +185 800,00

0170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-22 084,00 -22 084,00 -22 084,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +5 000,00 +5 000,00 +5 000,00

 в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2021-2025 роки
+5 000,00 +5 000,00 +5 000,00

1000 1000 Освіта -110 700,00 -110 700,00 +18 966 760,00 +18 966 760,00 +18 966 760,00 +18 856 060,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+958 014,00 +958 014,00 +958 014,00 +958 014,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+14 652 713,00 +14 652 713,00 +14 652 713,00 +14 652 713,00

 - за рахунок доходів бюджету -110 700,00 -110 700,00 +3 356 033,00 +3 356 033,00 +3 356 033,00 +3 245 333,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +16 011 394,00 +16 011 394,00 +16 011 394,00 +16 011 394,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів дошкільної освіти
+15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00 +15 771 074,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+12 625 741,00 +12 625 741,00 +12 625 741,00 +12 625 741,00

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-82 000,00 -82 000,00 +1 777 352,00 +1 777 352,00 +1 777 352,00 +1 695 352,00

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-82 000,00 -82 000,00 +1 777 352,00 +1 777 352,00 +1 777 352,00 +1 695 352,00

з них:

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 2022 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

1



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

= на реалізацію проєкту "Культурно-освітній простір 

просто неба" - переможця конкурсу проєктів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-18 000,00 -18 000,00 -18 000,00 

= на реалізацію проєкту "Затишна шкільна площа в 

Тяжилові (лаунж-зона екосвідомих громадян)" - переможця 

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських 

ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 

-46 000,00 -46 000,00 -67 620,00 -67 620,00 -67 620,00 -113 620,00 

= на реалізацію проєкту "Екологічна стежинка Теренкур" - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської територіальної 

громади" 

-18 000,00 -18 000,00 -232 000,00 -232 000,00 -232 000,00 -250 000,00 

 = капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів загальної середньої освіти
+2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00 +2 076 972,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+2 026 972,00 +2 026 972,00 +2 026 972,00 +2 026 972,00

1060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

+958 014,00 +958 014,00 +958 014,00 +958 014,00

1061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+941 014,00 +941 014,00 +941 014,00 +941 014,00

1062 1062 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

+17 000,00 +17 000,00 +17 000,00 +17 000,00

1070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+84 000,00 +84 000,00 +84 000,00 +84 000,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів позашкільної освіти
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

1091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

+136 000,00 +136 000,00 +136 000,00 +136 000,00

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

1142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки
-28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

 = виконання інших заходів Програми -28 700,00 -28 700,00 -28 700,00 

    з них:

  -  на реалізацію проєкту "Створення спортивного 

осередку мікрорайону "Острівець здоров’я" - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади" 

-12 700,00 -12 700,00 -12 700,00 

 -  на реалізацію проєкту "Битва районів": турнір з 

вуличних видів спорту для молоді міста"  - 

переможця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету 

громадських ініціатив Вінницької міської 

територіальної громади"  

-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

 - на реалізацію проєкту "Спортивно-ігровий 

комплекс "ДРАЙВ" - переможця конкурсу проєктів в 

рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької 

міської територіальної громади" 

-8 000,00 -8 000,00 -8 000,00 

2000 2000 Охорона здоров’я +7 505 520,00 +7 505 520,00 +25 994 480,00 +25 994 480,00 +25 994 480,00 +33 500 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +28 500 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +6 005 520,00 +6 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +5 000 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +7 505 520,00 +7 505 520,00 +25 994 480,00 +25 994 480,00 +25 994 480,00 +33 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 005 520,00 +6 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +5 000 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+4 005 520,00 +4 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 -1 005 520,00 +3 000 000,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +28 500 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 500 000,00 +1 500 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +28 500 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – 

(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я

+27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00 +27 000 000,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +4 500 000,00 +4 500 000,00 +51 100,00 +4 500 000,00

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

- за рахунок доходів бюджету +51 100,00

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

 в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+3 700 000,00 +3 700 000,00 +3 700 000,00

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

3100 3100

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в

установах соціального обслуговування

+20 100,00

3104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання

громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим

віком, хворобою, інвалідністю

+20 100,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

3180 3180 1060

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-

комунальних послуг 

-387 500,00 -387 500,00 -387 500,00 

в тому числі:

- надання пільг в оплаті за житлово-комунальні послуги особам з

інвалідністю по зору І та ІІ груп та членам їх сімей
-337 500,00 -337 500,00 -337 500,00 

- надання додаткових до встановлених законодавством пільг в

оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям загиблих учасників

бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень

1989 року та сім’ям загиблих військовослужбовців, які брали

участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та

Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення

операції Об’єднаних сил (ООС)

-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи +387 500,00 +387 500,00 +31 000,00 +387 500,00

3241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
+31 000,00

в тому числі:

- утримання міського центру соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені

Раїси Панасюк

+31 000,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +387 500,00 +387 500,00 +387 500,00

в тому числі:

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є 

особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються

шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), і які

перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у

порядку, визначеному законодавством України

-701 960,00 -701 960,00 -701 960,00 -701 960,00 

- надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних

послуг в опалювальний період сім’ям загиблих учасників бойових

дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року,

сім’ям загиблих Захисників і Захисниць України, зазначеним в п. 5

статті 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту», та сім’ям осіб, яким посмертно присвоєно

звання Героїв України

+387 500,00 +387 500,00 +387 500,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

- надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового

автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є 

особами з інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій в

Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної

операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях та/або заходів,

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки

населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію

Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку

для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному

законодавством України

+701 960,00 +701 960,00 +701 960,00 +701 960,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +1 090 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 090 000,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -1 090 000,00 -1 090 000,00 -1 090 000,00 

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 090 000,00 -1 090 000,00 -1 090 000,00 

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00 +1 090 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +3 939 621,00 +3 939 621,00 -34 045 235,00 -34 045 235,00 -34 045 235,00 -30 105 614,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+187 762,00 +187 762,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +3 751 859,00 +3 751 859,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -30 105 614,00 

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 -34 725 235,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +390 134,00 +390 134,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +1 070 134,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

+187 762,00 +187 762,00 +680 000,00 +680 000,00 +680 000,00 +867 762,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +49 487,00 +49 487,00 +49 487,00
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

в тому числі:

-послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної

насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської

селищної ради

+49 487,00 +49 487,00 +49 487,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -970 000,00 -970 000,00 +920 500,00 +920 500,00 +920 500,00 -49 500,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -970 000,00 -970 000,00 +920 500,00 +920 500,00 +920 500,00 -49 500,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 -49 500,00 

7350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної

документації)
+970 000,00 +970 000,00 +970 000,00 +970 000,00

з них:

- 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

+570 000,00 +570 000,00 +570 000,00 +570 000,00

- розроблення детального плану території, обмеженої вулицями

Замостянська, Острозького, Володимира Винниченка, Івана Бевза,

проспектом Коцюбинського в м. Вінниці

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

7370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку -970 000,00 -970 000,00 -970 000,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Л.Ратушної, Константиновича та

провулком 1-м Хмельницьке шосе у м. Вінниці

-110 000,00 -110 000,00 -110 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

річкою Дьогтянець, провулком Середнім, вулицями Л.Ратушної,

А.Кримського, Трамвайною, Заболотного, Л.Ратушної та

К.Василенка у м. Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями А. Кримського, Пирогова, Заболотного та Т.Шевченка у

м. Вінниці

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями М.Амосова, Д.Галицького, Келецькою, І.Миколайчука,

І.Бойка та Т.Шевченка у м.Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Д.Галицького, провулком

І.Миколайчука, вулицею І. Миколайчука, провулком. 1-й

Константиновича та вулицею Т.Шевченка у м.Вінниці

-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00 

- розроблення комплексної схеми реконструкції фасадів проспекту

Коцюбинського  у м. Вінниці
-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -3 094 193,00 -3 094 193,00 +54 243 020,00 +52 243 020,00 +54 243 020,00 +51 148 827,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -3 094 193,00 -3 094 193,00 +26 943 020,00 +24 943 020,00 +26 943 020,00 +23 848 827,00

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів -3 270 053,00 -3 270 053,00 -326 382,00 -326 382,00 -326 382,00 -3 596 435,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +52 519 902,00 +52 519 902,00 +52 519 902,00 +52 519 902,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00 +25 219 902,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00 +27 300 000,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +175 860,00 +175 860,00 +2 049 500,00 +49 500,00 +2 049 500,00 +2 225 360,00

7691 7691 0490

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами

місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і

фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки

Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами

виконавчої влади

+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

 в тому числі:

- цільовий фонд "Соціально - економічний розвиток Вінницької

міської територіальної громади"
+2 000 000,00 +2 000 000,00 +2 000 000,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +175 860,00 +175 860,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +225 360,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+49 500,00 +49 500,00 +49 500,00 +49 500,00

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +104 854,00 +104 854,00 +104 854,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан" +71 006,00 +71 006,00 +71 006,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека +3 884 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +9 444 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+3 884 000,00 +3 884 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +8 684 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +760 000,00 +760 000,00 +760 000,00 +760 000,00

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 884 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +9 444 000,00

в тому числі:

 -  здійснення заходів правового режиму воєнного стану на 

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 

роки"

+3 884 000,00 +3 884 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +9 444 000,00

з них:
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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

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+3 884 000,00 +3 884 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +4 800 000,00 +8 684 000,00

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

-8 000 000,00 -8 000 000,00 -8 000 000,00 

8700 8700 Резервний фонд -2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -2 269 395,00 -2 269 395,00 

8740 8740

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

8741 8741 0610

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 

резервного фонду місцевого бюджету

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

в тому числі:

 -  капітальний ремонт квартир №1 та №2 житлового будинку 

по вул. Бевза,2 в м. Вінниці – невідкладні роботи щодо 

ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації

+2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00 +2 269 395,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

в тому числі:

 - обласному бюджету Вінницької області на придбання автономних 

джерел електропостачання для забезпечення резервного

електроживлення виробничих об’єктів комунальних підприємств

+8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

в тому числі:

 - КП «Вінницяоблводоканал» +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

 - КП «Вінницяоблтеплоенерго» +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+2 900 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +4 093 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+2 900 000,00 +2 900 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +4 093 000,00

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+1 250 000,00 +1 250 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +1 193 000,00 +2 443 000,00

з них:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +450 000,00 +450 000,00 +450 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

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

 = заходи, які виконує військова частина 3008 Національної 

гвардії України 
+300 000,00 +300 000,00 +1 493 000,00 +1 493 000,00 +1 493 000,00 +1 793 000,00

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+500 000,00 +500 000,00 -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 +200 000,00

- 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"

+1 650 000,00 +1 650 000,00 +1 650 000,00

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А0549 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує Вінницький зональний відділ 

Військової служби правопорядку 
+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

ВСЬОГО +5 341 569,00 +7 610 964,00 -3 404 469,00 +2 534 092,00 +86 213 920,00 +84 213 920,00 +86 213 920,00 +91 555 489,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

0218240
Виконавчий комітет міської 

ради
Заходи та роботи з територіальної оборони +3 884 000,00 +4 800 000,00 +8 684 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +3 884 000,00 +3 884 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+4 800 000,00 +4 800 000,00 

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану

на виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної

оборони та мобілізаційної підготовки на території

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

+3 884 000,00 +4 800 000,00 +8 684 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +3 884 000,00 +3 884 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+4 800 000,00 +4 800 000,00 

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+2 900 000,00 +1 193 000,00 +4 093 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+2 900 000,00 +2 900 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 193 000,00 +1 193 000,00 

в тому числі:

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
+1 250 000,00 +1 193 000,00 +2 443 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 250 000,00 +1 250 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 193 000,00 +1 193 000,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+450 000,00 +450 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+450 000,00 +450 000,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 

управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області

+450 000,00 +450 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+450 000,00 +450 000,00 

 = заходи, які виконує військова частина 3008 

Національної гвардії України 
+300 000,00 +1 493 000,00 +1 793 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+300 000,00 +300 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 493 000,00 +1 493 000,00 

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+500 000,00 -300 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+500 000,00 +500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
-300 000,00 -300 000,00 

- 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"

+1 650 000,00 +1 650 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 650 000,00 +1 650 000,00 

з них:

 = заходи, які виконує військова частина А0549 +1 500 000,00 +1 500 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +150 000,00 +150 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+150 000,00 +150 000,00 

в тому числі:

 Додаток 8

до рішення міської ради

від 30.09.2022 № 1198

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

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

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

- заходи, які виконує Вінницький зональний відділ 

Військової служби правопорядку 
+150 000,00 +150 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+150 000,00 +150 000,00 

1416030
Департамент комунального 

господарства та благоустрою
Організація благоустрою населених пунктів +187 762,00 +680 000,00 +867 762,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+187 762,00 +187 762,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)
+680 000,00 +680 000,00 

1917670
Департамент транспорту та 

міської мобільності

Внески до статутного капіталу суб’єктів

господарювання
+27 300 000,00 +27 300 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)
+27 300 000,00 +27 300 000,00 

з них:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"
+27 300 000,00 +27 300 000,00 

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам,

організаціям)
+27 300 000,00 +27 300 000,00 

0813030
Департамент соціальної 

політики

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

+4 500 000,00 +4 500 000,00 

0813033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

+3 700 000,00 +3 700 000,00 

2730 Інші виплати населенню +3 700 000,00 +3 700 000,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян Вінницької міської територіальної громади
+3 700 000,00 +3 700 000,00 

2730 Інші виплати населенню +3 700 000,00 +3 700 000,00 

0813036
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+800 000,00 +800 000,00 

2730 Інші виплати населенню +800 000,00 +800 000,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян Вінницької міської територіальної громади
+800 000,00 +800 000,00 

2730 Інші виплати населенню +800 000,00 +800 000,00 

0611060 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім

залишку коштів, що мають цільове призначення,

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також

коштів, необхідних для забезпечення безпечного

навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти)

+958 014,00 +958 014,00 

0611061
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти
+941 014,00 +941 014,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+941 014,00 +941 014,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+941 014,00 +941 014,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+941 014,00 +941 014,00 

0611062

Надання загальної середньої освіти спеціальними

закладами загальної середньої освіти для дітей, які

потребують корекції фізичного та/або розумового

розвитку

+17 000,00 +17 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+17 000,00 +17 000,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+17 000,00 +17 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
+17 000,00 +17 000,00 

0712010 Департамент охорони здоров’я
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 500 000,00 +1 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 500 000,00 +1 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 500 000,00 +1 500 000,00 
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Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів медичного

призначення та витратних медичних матеріалів
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам

(установам, організаціям)
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

1511010
Департамент капітального 

будівництва
Надання дошкільної освіти +12 625 741,00 +12 625 741,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +12 625 741,00 +12 625 741,00 

в тому числі:

- капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів

комунальних закладів дошкільної освіти
+12 625 741,00 +12 625 741,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +12 625 741,00 +12 625 741,00 

1511010
Департамент капітального 

будівництва

Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
+2 026 972,00 +2 026 972,00 

1511021
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+2 026 972,00 +2 026 972,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +2 026 972,00 +2 026 972,00 

в тому числі:

- капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів

комунальних закладів загальної середньої освіти
+2 026 972,00 +2 026 972,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +2 026 972,00 +2 026 972,00 

1512010
Департамент капітального 

будівництва

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога

населенню   
+27 000 000,00 +27 000 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +27 000 000,00 +27 000 000,00 

в тому числі:

- капітальний ремонт споруд цивільного захисту –

(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних

некомерційних підприємств охорони здоров’я

+27 000 000,00 +27 000 000,00 

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів +27 000 000,00 +27 000 000,00 

ВСЬОГО +12 971 762,00 +76 583 727,00 +89 555 489,00

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
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