
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 28.10.2022 № 1246            26 сесія 8 скликання  
         м. Вінниця 

 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2021  

№ 706 «Про бюджет Вінницької  

міської територіальної громади  

на 2022 рік» 

 

 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, транспорту та міської мобільності, архітектури та містобудування, 

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

здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, маркетингу міста та 

туризму, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, 

враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від 06.10.2022р. №2121,  

наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 05.10.2022р. 

№2049, 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 загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 715 669,19 гривень, в тому числі за рахунок 

дотації з обласного бюджету – на 715 669,19 гривень. 

 

1.2 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 200 947 431,81 гривню. 

      

1.3 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 233 447 119,0 гривень. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 



 

1.5 . Зменшити обсяг надання кредитів із спеціального фонду бюджету Вінницької  

міської  територіальної  громади  на  2021  рік  на  24 784 018,0 гривень. 

 

1.6 . Враховуючи пункти 1.1-1.5 даного рішення, внести зміни у додатки 1-8, 10 

рішення відповідно до додатків 1-9 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 

215 509 514,29 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 1 113 693 599,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 113 693 599,0 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 

1 685 482 014,49 гривень, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 121 502 351,0 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 121 502 351,0 гривня згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 563 979 663,49 гривні, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 1 113 693 599,0 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 7 000 000,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому числі зменшити 

додаткові видатки загального фонду бюджету на 1 449 500,0 гривень та збільшити 

додаткові видатки спеціального фонду бюджету, а саме капітальні видатки за 

рахунок коштів, що передаються із загального  фонду до  бюджету  розвитку  

(спеціального фонду), на 8 449 500,0 гривень згідно з додатком 9 до даного 

рішення. 

 

 

 

 



1.9 . Підпункт 1.8 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«1.8. резервний фонд бюджету Вінницької міської територіальної громади у 

сумі 65 200 000,0 гривень, що становить 1,9 відсотка видатків загального фонду 

бюджету, визначених підпунктом 1.2 цього пункту.». 

 

1.10 . 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 

5 281 289 344,86 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

 

1.11 . В третьому абзаці пункту 17 тексту рішення цифру «9 574 536,0» замінити 

цифрою «4 574 536,0». 

 

1.12 . 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: до 01.10.2022 року – 350 980,0 

гривень на одну особу; з 01.10.2022 року – 450 980,0 гривень на одну особу.». 

 

1.13 . В пункті 19 тексту рішення підпункт 19.2 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 

286 658 198,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 191 288 617,0 гривень та 

спеціального фонду в сумі 14 361 873,0 гривні, в тому числі фонд оплати праці 

6 510 869,0 гривень.». 

 

1.14 . Другий та третій абзаци пункту 20 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницякартсервіс» в сумі 74 918 628,0 гривень; 

- КП «Вінницький фонд муніципальних інвестицій» в сумі 850 000,0 гривень.». 

 

1.15 . Третій та четвертий абзаци пункту 21 тексту рішення викласти в новій 

редакції: 

«- КП «Вінницька спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з 

організації дорожнього руху» в сумі 1 430 051,0 гривень; 

-  КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 190 382 732,0 гривні.». 

 

1.16 . Перший абзац пункту 24 тексту рішення викласти в новій редакції: 



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

головному  розпоряднику  коштів,  здійснити  перерахування  коштів в сумі 87 464 

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.». 

 

1.17 . Пункт 22 тексту рішення вилучити. 

Пункти 23-30 тексту рішення вважати пунктами 22-29. 

 

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

40000000 Офіційні трансферти +715 669,19 +715 669,19

41000000 Від органів державного управління +715 669,19 +715 669,19

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +715 669,19 +715 669,19

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +715 669,19 +715 669,19

Разом доходів +715 669,19 +715 669,19

Міський голова                                                                                                           

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Додаток 1

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246         

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 +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

208200 На кінець періоду -7 000 000,00 -7 000 000,00 
,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
-208 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

Загальне фінансування +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

,

600000 Фінансування за активними операціями +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

602200 На кінець періоду -7 000 000,00 -7 000 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
-208 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

Загальне фінансування +7 000 000,00 -201 663 101,00 +208 663 101,00 +208 663 101,00

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246     

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

1



до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246    

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 -59 207 187,00 -59 207 187,00 -24 810 523,00 +83 000,00 +9 911 413,00 +9 911 413,00 +9 911 413,00 -49 295 774,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -59 207 187,00 -59 207 187,00 -24 810 523,00 +83 000,00 +9 911 413,00 +9 911 413,00 +9 911 413,00 -49 295 774,00 

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+750 500,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -59 957 687,00 -59 957 687,00 -24 810 523,00 +83 000,00 +1 461 913,00 +1 461 913,00 +1 461 913,00 -58 495 774,00 

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

-7 100 000,00 -7 100 000,00 -5 800 000,00 -896 120,00 -896 120,00 -896 120,00 -7 996 120,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-27 858 838,00 -27 858 838,00 -19 010 523,00 -6 882 575,00 -6 882 575,00 -6 882 575,00 -34 741 413,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -1 669 582,00 -1 669 582,00 +83 000,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00 -1 383 732,00 

0213132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +83 000,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -1 669 582,00 -1 669 582,00 -1 669 582,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС,

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

-234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

-234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -7 750 500,00 -7 750 500,00 -7 750 500,00 -7 750 500,00 

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

територій
-3 450 200,00 -3 450 200,00 -3 450 200,00 

в тому числі:

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

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

-2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

водного фонду комунальної власності Вінницької міської

територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів,

наданих рішеннями міської ради

+26 800,00 +26 800,00 +26 800,00

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що розташовані

на території Вінницької міської територіальної громади за межами

м. Вінниці

+23 000,00 +23 000,00 +23 000,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -1 652 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -3 252 500,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
-1 652 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -3 252 500,00 

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 776 982,00 -5 776 982,00 -5 776 982,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 500 000,00 -4 500 000,00 -4 500 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку малого та середнього

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки

-1 074 482,00 -1 074 482,00 -1 074 482,00 

- виконання заходів Програми розвитку соціального

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на

2020-2022 роки

-202 500,00 -202 500,00 -202 500,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +18 377 258,00 +18 377 258,00 +18 377 258,00 +18 377 258,00

в тому числі:

     - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +33 577 258,00 +33 577 258,00 +33 577 258,00 +33 577 258,00

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
-15 200 000,00 -15 200 000,00 -15 200 000,00 -15 200 000,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність -4 337 685,00 -4 337 685,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -4 409 685,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -4 337 685,00 -4 337 685,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -4 409 685,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки
-413 000,00 -413 000,00 -413 000,00 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 -2025

роки

-72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 

- часткова компенсація роботодавцям витрат на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за

новостворені робочі місця

-4 401 144,00 -4 401 144,00 -4 401 144,00 

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +185 326,00 +185 326,00 +185 326,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан" +291 133,00 +291 133,00 +291 133,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану -22 000 000,00 -22 000 000,00 -22 000 000,00 

з них:

 = створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

-15 600 000,00 -15 600 000,00 -15 600 000,00 

 = придбання паливно-мастильних матеріалів -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

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

з них:

 = створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

+10 600 000,00 +10 600 000,00 +10 600 000,00

 = придбання паливно-мастильних матеріалів +6 400 000,00 +6 400 000,00 +6 400 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану на 

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 

роки"

-4 811 160,00 -4 811 160,00 -5 560 000,00 -5 560 000,00 -5 560 000,00 -10 371 160,00 

з них:

 =  за рахунок залишку коштів  субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету,що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р.

-663 000,00 -663 000,00 -663 000,00 

 =  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 

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

+4 811 160,00 +4 811 160,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +10 371 160,00

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 залишку коштів  субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету,що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

 =  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 +8 684 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -2 677 000,00 -2 677 000,00 -2 677 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
-417 000,00 -417 000,00 -417 000,00 

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -2 260 000,00 -2 260 000,00 -2 260 000,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання

програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+750 500,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+750 500,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00

в тому числі:

 = виконання  «Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній 

громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів  

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області на 

2022-2026 роки» 

+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

з них:

 - Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

 = виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки"
+350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

з них:

 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

в тому числі:

  = заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

= виконання заходів Комплексної програми співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з

питань забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00
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з них

видатки 

розвитку
Всього

1300000 Департамент міського господарства +156 426,00 +156 426,00 -616 564,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 475 922,00

1310000 Департамент міського господарства +156 426,00 +156 426,00 -616 564,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 475 922,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +156 426,00 +156 426,00 -616 564,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00 +56 475 922,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-758 106,00 -758 106,00 -616 564,00 -758 106,00 

1316010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

1316012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00

1316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -4 085 468,00 -4 085 468,00 +130 000,00 +130 000,00 +130 000,00 -3 955 468,00 

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання +33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00

1200000 Департамент житлового господарства -1 755 645,00 -1 755 645,00 -690 515,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +6 071 907,00

1210000 Департамент житлового господарства -1 755 645,00 -1 755 645,00 -690 515,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +6 071 907,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -1 755 645,00 -1 755 645,00 -690 515,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +6 071 907,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-891 945,00 -891 945,00 -690 515,00 -891 945,00 

1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -863 700,00 -863 700,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00 +6 963 852,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -1 371 610,00 -1 371 610,00 -1 100 000,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +16 676 576,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -1 371 610,00 -1 371 610,00 -1 100 000,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +16 676 576,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету -1 371 610,00 -1 371 610,00 -1 100 000,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00 +16 676 576,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-1 371 610,00 -1 371 610,00 -1 100 000,00 -1 371 610,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +776 729,00 +776 729,00 +20 500 000,00 +20 500 000,00 +20 500 000,00 +21 276 729,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -2 451 814,00 -2 451 814,00 -2 451 814,00 -2 451 814,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -776 729,00 -776 729,00 -776 729,00 
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з них

видатки 
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Всього

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності -12 855 121,00 -12 855 121,00 -2 004 450,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +11 196 901,00

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності -12 855 121,00 -12 855 121,00 -2 004 450,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +11 196 901,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету -12 855 121,00 -12 855 121,00 -2 004 450,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00 +11 196 901,00

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

селищах, селах, територіальних громадах
-3 639 509,00 -3 639 509,00 -2 004 450,00 -3 639 509,00 

1913030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-9 363 590,00 -9 363 590,00 -9 363 590,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-1 872 592,00 -1 872 592,00 -1 872 592,00 

 в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-1 329 358,00 -1 329 358,00 -1 329 358,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -543 234,00 -543 234,00 -543 234,00 

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-7 490 998,00 -7 490 998,00 -7 490 998,00 

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-5 316 952,00 -5 316 952,00 -5 316 952,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -2 174 046,00 -2 174 046,00 -2 174 046,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +147 978,00 +147 978,00 +147 978,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

 в тому числі:

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП

"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної

громади

-8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +32 852 022,00 +32 852 022,00 +32 852 022,00 +32 852 022,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
-147 978,00 -147 978,00 -147 978,00 -147 978,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+33 000 000,00 +33 000 000,00 +33 000 000,00 +33 000 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -2 506 500,00 -2 506 500,00 -950 000,00 -2 506 500,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -2 506 500,00 -2 506 500,00 -950 000,00 -2 506 500,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -2 506 500,00 -2 506 500,00 -950 000,00 -2 506 500,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-1 159 000,00 -1 159 000,00 -950 000,00 -1 159 000,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-1 212 500,00 -1 212 500,00 -1 212 500,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Л.Ратушної, Константиновича та

провулком 1-м Хмельницьке шосе у м. Вінниці

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 
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- 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

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

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

м. Вінниці

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

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

І.Бойка та Т.Шевченка у м.Вінниці

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- 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

-180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 - розроблення комплексної схеми розміщення вивісок на фасадах 

будинків вулиці Келецької у м.Вінниці  (2 черга)
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення комплексної схеми реконструкції фасадів проспекту

Коцюбинського  у м. Вінниці
-82 500,00 -82 500,00 -82 500,00 

- проведення геофізичних досліджень на території Парку-пам’ятки

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

«Центральний парк ім. М. Леонтовича»

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

- проведення археологічних досліджень на території пам’ятки

архітектури та містобудування національного значення

«Домініканський монастир» по вул. Соборній, 23/Мури

(П. Осипенко, 1) (Спасо-Преображенського кафедрального собору)

в м.Вінниці

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

1617690 7690 Інша економічна діяльність -135 000,00 -135 000,00 -135 000,00 

1617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -135 000,00 -135 000,00 -135 000,00 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на найкращу пропозицію

благоустрою скверу "Панорама" по вулиці Миколи Оводова в

м.Вінниці

-135 000,00 -135 000,00 -135 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики -17 645 217,00 -17 645 217,00 -10 095 200,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -17 545 217,00 

0810000 Департамент соціальної політики -17 645 217,00 -17 645 217,00 -10 095 200,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -17 545 217,00 

з них:

 - за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
-2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

- за рахунок доходів бюджету -15 445 217,00 -15 445 217,00 -10 095 200,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -15 345 217,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-12 790 900,00 -12 790 900,00 -10 095 200,00 -12 790 900,00 

0813030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+8 408 684,00 +8 408 684,00 +8 408 684,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+6 932 524,00 +6 932 524,00 +6 932 524,00
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в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+6 932 524,00 +6 932 524,00 +6 932 524,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
-2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
+1 476 160,00 +1 476 160,00 +1 476 160,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+1 476 160,00 +1 476 160,00 +1 476 160,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

в тому числі:

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -6 844 901,00 -6 844 901,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -6 744 901,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -6 844 901,00 -6 844 901,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -6 744 901,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної

громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним

підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,

які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або

безкоштовно)

-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-357 117,00 -357 117,00 -357 117,00 

- проведення заходів в рамках реалізації програми "Громада

відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

-382 320,00 -382 320,00 -382 320,00 

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті, який

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 

2021 року №204 зі змінами

-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 

з них:

 = надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 
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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

- 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 

- 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

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

- 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 осіб, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони

України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з

військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім’ям

осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України

+387 500,00 +387 500,00 +387 500,00

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-6 474 500,00 -6 474 500,00 -6 474 500,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

з них:

  =  створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

-19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

+12 525 500,00 +12 525 500,00 +12 525 500,00

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

  =  створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

+12 525 500,00 +12 525 500,00 +12 525 500,00

3100000 Департамент комунального майна -1 209 462,00 -1 209 462,00 -878 230,00 -1 209 462,00 

3110000 Департамент комунального майна -1 209 462,00 -1 209 462,00 -878 230,00 -1 209 462,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-1 071 440,00 -1 071 440,00 -878 230,00 -1 071 440,00 

3110170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-10 506,00 -10 506,00 -10 506,00 

3117690 7690 Інша економічна діяльність -127 516,00 -127 516,00 -127 516,00 

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -127 516,00 -127 516,00 -127 516,00 

 в тому числі:

-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської територіальної громади, а також

об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права

власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з

державної у комунальну власність, проведення незалежних

(експертних) оцінок

-127 516,00 -127 516,00 -127 516,00 

3600000 Департамент земельних ресурсів -3 515 504,00 -3 515 504,00 -1 340 838,00 -3 515 504,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -3 515 504,00 -3 515 504,00 -1 340 838,00 -3 515 504,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -3 515 504,00 -3 515 504,00 -1 340 838,00 -3 515 504,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-1 597 014,00 -1 597 014,00 -1 340 838,00 -1 597 014,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -1 918 490,00 -1 918 490,00 -1 918 490,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -1 018 490,00 -1 018 490,00 -1 018 490,00 

- розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та

зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної

громади

-378 000,00 -378 000,00 -378 000,00 

- виготовлення технічної документації з нормативної грошової

оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
-522 000,00 -522 000,00 -522 000,00 

0600000 Департамент освіти -90 020 838,96 -90 020 838,96 -71 074 170,00 +710 461,04 -90 020 838,96 

0610000 Департамент освіти -90 020 838,96 -90 020 838,96 -71 074 170,00 +710 461,04 -90 020 838,96 

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +710 461,04 +710 461,04 +710 461,04 +710 461,04

 - за рахунок доходів бюджету -90 731 300,00 -90 731 300,00 -71 074 170,00 -90 731 300,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -64 083 505,00 -64 083 505,00 -55 000 000,00 -64 083 505,00 

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

= на оснащення оновленого другого корпусу ЗДО №16 -2 509 505,00 -2 509 505,00 -2 509 505,00 

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-12 330 148,55 -12 330 148,55 -7 900 000,00 +197 938,45 -12 330 148,55 

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-11 990 148,55 -11 990 148,55 -7 600 000,00 +197 938,45 -11 990 148,55 

з них:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"
-2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +197 938,45 +197 938,45 +197 938,45 +197 938,45

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+197 938,45 +197 938,45 +197 938,45 +197 938,45

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-340 000,00 -340 000,00 -300 000,00 -340 000,00 

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-2 611 000,00 -2 611 000,00 -2 200 000,00 -2 611 000,00 

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
-437 477,41 -437 477,41 -950 000,00 +512 522,59 -437 477,41 

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

-437 477,41 -437 477,41 -950 000,00 +512 522,59 -437 477,41 

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+512 522,59 +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -5 790 000,00 -5 790 000,00 -4 744 170,00 -5 790 000,00 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -5 790 000,00 -5 790 000,00 -4 744 170,00 -5 790 000,00 

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-244 000,00 -244 000,00 -200 000,00 -244 000,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -5 546 000,00 -5 546 000,00 -4 544 170,00 -5 546 000,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки
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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

з них:

 = виконання інших заходів Програми -5 430,00 -5 430,00 -5 430,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

+5 430,00 +5 430,00 +5 430,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
-335 000,00 -335 000,00 -280 000,00 -335 000,00 

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-3 702 408,00 -3 702 408,00 -3 702 408,00 

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -731 300,00 -731 300,00 -731 300,00 

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -731 300,00 -731 300,00 -731 300,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині

проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та

загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв,

проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких

проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього

рівня населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за

рішеннями виконавчого комітету міської ради)

-731 300,00 -731 300,00 -731 300,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +4 600 000,00 +4 600 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +25 164 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +4 600 000,00 +4 600 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +25 164 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 600 000,00 +4 600 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00 +25 164 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +4 400 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +25 964 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 400 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +25 964 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 000 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +22 564 000,00

з них:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +22 564 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування
+21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

- придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

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

     в тому числі:

- придбання медикаментів, виробів медичного 

призначення та витратних медичних 

матеріалів

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

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг

     з них:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-757 000,00 -757 000,00 -757 000,00 

 - безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими 

засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 

+307 000,00 +307 000,00 +307 000,00

  - забезпечення дітей, які отримують препарати 

інсуліну, безкоштовними витратними матеріалами та 

виробами медичного призначення при амбулаторному 

лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

"Центр матері та дитини"

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

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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 
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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

1000000 Департамент культури -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1010000 Департамент культури -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині

проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та

загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв,

проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких

проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього

рівня населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за

рішеннями виконавчого комітету міської ради)

-10 000 000,00 -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -931 109,85 -931 109,85 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +5 208,15

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -931 109,85 -931 109,85 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +5 208,15

 з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +5 208,15 +5 208,15 +3 920,44 +5 208,15

 - за рахунок доходів бюджету -936 318,00 -936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00

1115010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -2 891 013,00 -2 891 013,00 -2 891 013,00 

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 800 000,00 -1 800 000,00 -1 800 000,00 

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-1 091 013,00 -1 091 013,00 -1 091 013,00 

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 958 615,44 +1 958 615,44 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +2 894 933,44

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 958 615,44 +1 958 615,44 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +2 894 933,44

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44

в тому числі:

= на оплату комунальних послуг, що надаються під час

розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб,

за рахунок компенсації з державного бюджету, відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. № 261 (зі

змінами)

+3 920,44 +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

з них:

 - за рахунок  іншої дотації з місцевого бюджету +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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 
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бюджету
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РАЗОМ
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видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

= на оплату комунальних послуг, що надаються під час

розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб,

за рахунок компенсації з державного бюджету, відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. № 261 (зі

змінами)

 


+1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

1500000 Департамент капітального будівництва +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00

1510000 Департамент капітального будівництва +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів дошкільної освіти
+27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00

1511020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої освіти
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

1511070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
+2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00

1518110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха                     
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул.

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

нерухомого майна 1379245305101)

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

3700000 Департамент фінансів -13 807 852,00 -13 807 852,00 -4 420 839,00 -13 807 852,00 

3710000 Департамент фінансів -13 807 852,00 -13 807 852,00 -4 420 839,00 -13 807 852,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -13 807 852,00 -13 807 852,00 -4 420 839,00 -13 807 852,00 

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
-5 407 852,00 -5 407 852,00 -4 420 839,00 -5 407 852,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00 

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) 

-8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -877 811,00 -877 811,00 -682 338,00 -877 811,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -877 811,00 -877 811,00 -682 338,00 -877 811,00 
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комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 
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видатки 

споживання

з них
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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:

 - за рахунок доходів бюджету -877 811,00 -877 811,00 -682 338,00 -877 811,00 

2610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
-877 811,00 -877 811,00 -682 338,00 -877 811,00 

3718700 8700 Резервний фонд +10 000 000,00 +10 000 000,00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету +10 000 000,00 +10 000 000,00

ВСЬОГО -200 947 431,81 -210 947 431,81 -118 663 667,00 +797 381,48 +233 447 119,00 +233 447 119,00 +233 447 119,00 +32 499 687,19

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

16



(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

всього

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

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

3700000 Департамент фінансів -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00

3710000 Департамент фінансів -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00

3718880 8880
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00

3718881 8881 0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань

за позичальників, що отримали кредити під місцеві

гарантії

-24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00

в тому числі:

-КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" на реалізацію

проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул.

Князів Коріатовичів»

-3 191 091,00 -3 191 091,00 -3 191 091,00 -3 191 091,00 -3 191 091,00 -3 191 091,00

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

-21 592 927,00 -21 592 927,00 -21 592 927,00 -21 592 927,00 -21 592 927,00 -21 592 927,00

ВСЬОГО -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00

Міський голова

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

 Сергій МОРГУНОВ

Разом

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Надання кредиту Повернення кредитів

Зміни до кредитування бюджету Вінницької міської територіальної громади в 2022 році

Додаток 4

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246              

Кредитування, усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Разом



(грн.)

(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

Додаток  5

до проєкту рішення міської радидо рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246                

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

02536000000

(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 

Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту

Усього

1 2 3

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +715 669,19

02100000000 Обласний бюджет +715 669,19

Спеціальний фонд +0,00

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

Усього за розділами I, II, у тому числі: +715 669,19

Загальний фонд +715 669,19

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+750 500,000

99000000000 Державний бюджет +750 500,000

 = Головне управління  Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+400 000,00

в тому числі:

 - виконання  «Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у Вінницькій міській 

територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів  Головного управління 

ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 

роки» 

+400 000,00

з них:

 - заходи, які виконує 1 Державний 

пожежно-рятувальний загін Головного 

управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області  

+400 000,00



9800

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+350 500,00

з них:

 - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+350 500,00

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+350 500,00

в тому числі:

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+8 449 500,00

99000000000 Державний бюджет +8 449 500,00

в тому числі на:

 = Головне управління  Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області 

+600 000,00

в тому числі:

 - виконання  «Програми поліпшення техногенної та 

пожежної безпеки у Вінницькій міській 

територіальній громаді, матеріально-технічного 

забезпечення підрозділів  Головного управління 

ДСНС України у Вінницькій області на 2022-2026 

роки» 

+600 000,00

з них:

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+5 649 500,00

 - заходи, які виконує 1 Державний 

пожежно-рятувальний загін Головного 

управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій 

області  

+600 000,00

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+5 649 500,00

 - виконання заходів Комплексної програми 

співпраці виконавчих органів Вінницької міської 

ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з питань 

забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань 

щодо платежів підприємств, установ, організацій, 

СГ, фізичних осіб до  бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки

+2 200 000,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +9 200 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+5 649 500,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

Загальний фонд +750 500,00

Спеціальний фонд +8 449 500,00



Додаток 6

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

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-71 740 281,00 -71 740 281,00 -2 451 814,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-71 740 281,00 -71 740 281,00 -2 451 814,00

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-71 740 281,00 -71 740 281,00 -2 451 814,00

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе,

б/н у м.Вінниці
2017-2023 -71 740 281,00 -71 740 281,00 -2 451 814,00 -65,0

1900000  Департамент транспорту та міської мобільності -8 800 000,00 

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності -8 800 000,00 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -8 800 000,00 

Реконструкція інженерних мереж та споруд   

аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території 

Вінницької міської територіальної громади

2019-2023 -8 800 000,00 -14,4 

0200000 Виконавчий комітет міської ради -18 244 550,00 -18 244 550,00 -7 750 500,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -18 244 550,00 -18 244 550,00 -7 750 500,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -18 244 550,00 -18 244 550,00 -7 750 500,00

Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-

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

м.Вінниці (літера “Б”) - реконструкція

2017-2022 -5 000 000,00 -3,4

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 -18 244 550,00 -18 244 550,00 -2 750 500,00 -17,6

Всього -89 984 831,00 -89 984 831,00 -19 002 314,00

Міський голова

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246    

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 -6 558 241,00 -24 248 349,00 +17 690 108,00 +17 690 108,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -6 558 241,00 -24 248 349,00 +17 690 108,00 +17 690 108,00

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -1 383 732,00 -1 669 582,00 +285 850,00 +285 850,00

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

24.12.2020р. №114, зі змінами
+285 850,00 +285 850,00 +285 850,00

0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -1 669 582,00 -1 669 582,00 

в тому числі:

Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки
Рішення міської ради від

24.12.2020р. №114, зі змінами
-285 652,00 -285 652,00 

Комплексна програма національно-

патріотичного виховання дітей та молоді

Вінницької міської територіальної громади на

2021-2023 роки

Рішення міської ради від

25.06.2021р. №490, зі змінами
-1 383 930,00 -1 383 930,00 

0213240 3240 Інші заклади та заходи -234 900,00 -234 900,00 

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-234 900,00 -234 900,00 

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів

АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих Вінницької

міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів

їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №766, зі змінами
-234 900,00 -234 900,00 

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації 

"Українське об’єднання учасників бойових дій та 

волонтерів АТО у Вінницькій області"

-234 900,00 -234 900,00 

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -200 000,00 -200 000,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків  Вінницької міської 

територіальної громади на 2014-2023 роки"

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка

розвитку об’єднань співвласників

багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

Рішення міської ради від

26.09.2014р. №1825, зі змінами
-200 000,00 -200 000,00 

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
-7 750 500,00 -7 750 500,00 -7 750 500,00 

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

Додаток 7

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246    

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

1



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій
-3 450 200,00 -3 450 200,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших

заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та

інших заходів у населених пунктах, що входять

до Вінницької міської територіальної громади на

2021-2025 роки"

Рішення міської ради від

25.09.2020р. №2404, зі змінами
-2 000 000,00 -2 000 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної

реклами для інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Програма використання соціальної реклами для

інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2302, зі змінами
-500 000,00 -500 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проєктів на території Вінницької

міської територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проєктів на

території Вінницької міської територіальної

громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
-1 000 000,00 -1 000 000,00 

- розроблення документації із землеустрою на земельні

ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької

міської територіальної громади за межами м. Вінниця на

підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+26 800,00 +26 800,00

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що

розташовані на території Вінницької міської територіальної

громади за межами м. Вінниці

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+23 000,00 +23 000,00

0217530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-3 252 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-

2022 роки
-3 252 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 

0217610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 776 982,00 -5 776 982,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого та середнього

підприємництва Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2447
-4 500 000,00 -4 500 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку малого та

середнього підприємництва Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Програма розвитку малого та середнього

підприємництва Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2447
-1 074 482,00 -1 074 482,00 

- виконання заходів Програми розвитку соціального

підприємництва Вінницької міської територіальної громади

на 2020-2022 роки

Програма розвитку соціального підприємництва

Вінницької міської територіальної громади на

2020-2022 роки

Рішення міської ради від

22.05.2020р. №2230, зі змінами
-202 500,00 -202 500,00 

0217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +18 377 258,00 +18 377 258,00 +18 377 258,00

в тому числі:

     - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
+33 577 258,00 +33 577 258,00 +33 577 258,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-15 200 000,00 -15 200 000,00 -15 200 000,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність -4 409 685,00 -4 337 685,00 -72 000,00 -72 000,00 

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -4 409 685,00 -4 337 685,00 -72 000,00 -72 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння залученню

інвестицій у Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-

2023 роки

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-

2023 роки  

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №55, зі змінами
-413 000,00 -413 000,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії

просторового розвитку Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2025 роки

Програма реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2025 роки

Рішення міської ради від

25.10.2021р. №620
-72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 

- часткова компенсація роботодавцям витрат на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за

новостворені робочі місця

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-4 401 144,00 -4 401 144,00 

 - 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
+185 326,00 +185 326,00

 - 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
+291 133,00 +291 133,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-5 000 000,00 -5 000 000,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
-22 000 000,00 -22 000 000,00 

з них:

 = створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану

-15 600 000,00 -15 600 000,00 

 =  придбання паливно-мастильних матеріалів -6 400 000,00 -6 400 000,00 

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного, техногенного,

соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки 

Рішення міської ради 18.03.2020

№2209, зі змінами
+17 000 000,00 +17 000 000,00

з них:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

 = створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану

+10 600 000,00 +10 600 000,00

 =  придбання паливно-мастильних матеріалів +6 400 000,00 +6 400 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

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
-10 371 160,00 -4 811 160,00 -5 560 000,00 -5 560 000,00 

- 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
+10 371 160,00 +4 811 160,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00

0218410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації

Програма висвітлення діяльності Вінницької

міської ради, її виконавчих органів, фінансової

підтримки (дотації) комунальним підприємствам

засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр. 

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2303, зі змінами
-2 677 000,00 -2 677 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне

агентство "ВІТА"
-417 000,00 -417 000,00 

- фінансова підтримка КП "Радіокомпанія "Місто над

Бугом"
-2 260 000,00 -2 260 000,00 

0219800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+9 200 000,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+9 200 000,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00

в тому числі:

= виконання «Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області

на 2022-2026 роки» 

Програма поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення

підрозділів Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від

25.02.2022р. №860, зі змінами
+1 000 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00

з них:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

 - Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+1 000 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00

в тому числі:

 = заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+1 000 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00

= виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2022-

2024 роки 

Рішення міської ради від

25.02.2022р. №867, зі змінами
+6 000 000,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00

з них:

 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 

області
+6 000 000,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00

в тому числі:

  = заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+6 000 000,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00

- виконання заходів Комплексної програми співпраці

виконавчих органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб до бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

Комплексна програма співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення

контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб до бюджету Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від

29.04.2022р. №980, зі змінами
+2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00

1300000 Департамент міського господарства +57 234 028,00 +914 532,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00

1310000 Департамент міського господарства +57 234 028,00 +914 532,00 +56 319 496,00 +56 319 496,00

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
+5 000 000,00 +5 000 000,00

1316012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +5 000 000,00 +5 000 000,00

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
+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

1316030 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
-3 955 468,00 -4 085 468,00 +130 000,00 +130 000,00

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00

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
+33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00

1200000 Департамент житлового господарства +6 963 852,00 -863 700,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00

1210000 Департамент житлового господарства +6 963 852,00 -863 700,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00

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
+6 963 852,00 -863 700,00 +7 827 552,00 +7 827 552,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 048 186,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +18 048 186,00 +18 048 186,00 +18 048 186,00

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
+21 276 729,00 +776 729,00 +20 500 000,00 +20 500 000,00

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-2 451 814,00 -2 451 814,00 -2 451 814,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування

життя людей на водних об’єктах Вінницької

міської територіальної громади на період 2022-

2024 роки

Рішення міської ради від

27.08.2021р. №540
-776 729,00 -776 729,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +14 836 410,00 -9 215 612,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00

1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +14 836 410,00 -9 215 612,00 +24 052 022,00 +24 052 022,00

1913030 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
-9 363 590,00 -9 363 590,00 

1913033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
-1 872 592,00 -1 872 592,00 

 в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів закладів 

загальної середньої освіти
-1 329 358,00 -1 329 358,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -543 234,00 -543 234,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

1913036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
-7 490 998,00 -7 490 998,00 

в тому числі:

 - компенсація за пільговий проїзд учнів закладів 

загальної середньої освіти
-5 316 952,00 -5 316 952,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -2 174 046,00 -2 174 046,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+147 978,00 +147 978,00

1917330 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
-8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

 в тому числі:

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу

КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської

територіальної громади

-8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +32 852 022,00 +32 852 022,00 +32 852 022,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з

організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-147 978,00 -147 978,00 -147 978,00 

- 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
+33 000 000,00 +33 000 000,00 +33 000 000,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -1 347 500,00 -1 347 500,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -1 347 500,00 -1 347 500,00 

1617370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій
-1 212 500,00 -1 212 500,00 

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
-80 000,00 -80 000,00 

- 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
-80 000,00 -80 000,00 

- 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
-60 000,00 -60 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- 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
-80 000,00 -80 000,00 

- 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
-180 000,00 -180 000,00 

- розроблення комплексної схеми розміщення вивісок на

фасадах будинків вулиці Келецької у м.Вінниці  (2 черга)

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-300 000,00 -300 000,00 

- 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
-82 500,00 -82 500,00 

- проведення геофізичних досліджень на території Парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного

значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича»

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-150 000,00 -150 000,00 

- проведення археологічних досліджень на території

пам’ятки архітектури та містобудування національного

значення «Домініканський монастир» по вул. Соборній,

23/Мури (П. Осипенко, 1) (Спасо-Преображенського

кафедрального собору) в м.Вінниці

Програма археологічних досліджень на території

населених пунктів, що входять до складу

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №783, зі змінами
-200 000,00 -200 000,00 

1617690 7690 Інша економічна діяльність

Програма розроблення містобудівної та іншої

документації загальноміського перспективного

значення на 2020-2022 роки 

Рішення міської ради від

01.11.2019р. №2012, зі змінами
-135 000,00 -135 000,00 

1617693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -135 000,00 -135 000,00 

в тому числі:

- проведення архітектурного конкурсу на найкращу

пропозицію благоустрою скверу "Панорама" по вулиці

Миколи Оводова в м.Вінниці

-135 000,00 -135 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики -4 754 317,00 -4 854 317,00 +100 000,00 +100 000,00

0810000 Департамент соціальної політики -4 754 317,00 -4 854 317,00 +100 000,00 +100 000,00

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
+8 408 684,00 +8 408 684,00

0813033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+6 932 524,00 +6 932 524,00

в тому числі:

8



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+6 932 524,00 +6 932 524,00

0813036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

електротранспортом окремим категоріям громадян
+1 476 160,00 +1 476 160,00

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
+1 476 160,00 +1 476 160,00

0813190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+56 400,00 +56 400,00

0813192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість

+56 400,00 +56 400,00

в тому числі:

- громадська організація "Вінницька територіальна первинна

організація Українського товариства сліпих"
+56 400,00 +56 400,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -6 744 901,00 -6 844 901,00 +100 000,00 +100 000,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-6 744 901,00 -6 844 901,00 +100 000,00 +100 000,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-5 000 000,00 -5 000 000,00 

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,

які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету

міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської

територіальної громади (відшкодування втрат комунальним

некомерційним підприємствам та комунальним

підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні

послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-700 000,00 -700 000,00 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам

(вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов’язана з

Чорнобильською катастрофою

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-357 117,00 -357 117,00 

- проведення заходів в рамках реалізації програми "Громада

відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

Програма "Громада відкритих можливостей для

людей похилого віку Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки"

Рішення міської ради від

26.03.2021р. №310
-382 320,00 -382 320,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті,

який затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2021 року №204 зі змінами

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-405 464,00 -405 464,00 

з них:

 - надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
-405 464,00 -405 464,00 

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

- 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 осіб, які брали

безпосередню участь в антитерористичній операції та/або

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у

заходах, необхідних для забезпечення оборони України,

захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з

військовою агресією Російської Федерації проти України, 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
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-6 474 500,00 -6 474 500,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
-19 000 000,00 -19 000 000,00 

з них:

= створення та використання місцевого матеріального

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій в умовах воєнного стану

-19 000 000,00 -19 000 000,00 

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного, техногенного,

соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
+12 525 500,00 +12 525 500,00

з них:

= створення та використання місцевого матеріального

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій в умовах воєнного стану

+12 525 500,00 +12 525 500,00

3100000 Департамент комунального майна -138 022,00 -138 022,00 

3110000 Департамент комунального майна -138 022,00 -138 022,00 

3110170 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
-10 506,00 -10 506,00 

3117690 7690 Інша економічна діяльність

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-127 516,00 -127 516,00 

3117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -127 516,00 -127 516,00 

 в тому числі:

-виготовлення технічної документації та проведення

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

об’єктів комунальної власності Вінницької міської

територіальної громади, а також об'єктів безхазяйного

нерухомого майна з метою набуття права власності на нього,

об'єктів нерухомого майна, що приймаються з державної у

комунальну власність, проведення незалежних (експертних)

оцінок

-127 516,00 -127 516,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

3600000 Департамент земельних ресурсів -1 918 490,00 -1 918 490,00 

3610000 Департамент земельних ресурсів -1 918 490,00 -1 918 490,00 

3617130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-1 918 490,00 -1 918 490,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -1 018 490,00 -1 018 490,00 

- розроблення документації із землеустрою щодо

встановлення та зміни меж населених пунктів Вінницької

міської територіальної громади

-378 000,00 -378 000,00 

- виготовлення технічної документації з нормативної

грошової оцінки земель Вінницької міської територіальної

громади

-522 000,00 -522 000,00 

0600000 Департамент освіти -90 020 838,96 -90 020 838,96 

0610000 Департамент освіти -90 020 838,96 -90 020 838,96 

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
-64 083 505,00 -64 083 505,00 

з них:

= на оснащення оновленого другого корпусу ЗДО №16 -2 509 505,00 -2 509 505,00 

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету
-12 330 148,55 -12 330 148,55 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-12 330 148,55 -12 330 148,55 

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-11 990 148,55 -11 990 148,55 

з них:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних 

проєктів"

-2 500 000,00 -2 500 000,00 

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +197 938,45 +197 938,45

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під 

час розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+197 938,45 +197 938,45

0611022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

-340 000,00 -340 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 

заходи із позашкільної роботи з дітьми 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-2 611 000,00 -2 611 000,00 

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-437 477,41 -437 477,41 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-437 477,41 -437 477,41 

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

-437 477,41 -437 477,41 

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +512 522,59 +512 522,59

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під 

час розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+512 522,59 +512 522,59

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -5 790 000,00 -5 790 000,00 

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

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-5 790 000,00 -5 790 000,00 

з них:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти
-244 000,00 -244 000,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -5 546 000,00 -5 546 000,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- 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

з них:

 = виконання інших заходів Програми -5 430,00 -5 430,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років

+5 430,00 +5 430,00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-335 000,00 -335 000,00 

0613140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи)

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-3 702 408,00 -3 702 408,00 

0614080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -731 300,00 -731 300,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
-731 300,00 -731 300,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят та заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів,

фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської

ради)

-731 300,00 -731 300,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +25 164 000,00 +4 600 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +25 164 000,00 +4 600 000,00 +20 564 000,00 +20 564 000,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +25 964 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

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

24.12.2021р. №758, зі змінами
+25 964 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +25 964 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +22 564 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+22 564 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

     в тому числі:

= придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування
+21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+3 400 000,00 +3 400 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+3 400 000,00 +3 400 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" 

+3 400 000,00 +3 400 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

новонародженим
+200 000,00 +200 000,00

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

24.12.2021р. №758, зі змінами
+200 000,00 +200 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+200 000,00 +200 000,00

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+200 000,00 +200 000,00

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

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

24.12.2021р. №758, зі змінами

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської 

територіальної громади медичних послуг

     з них:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами 

хворих після трансплантації органів (нирки, або 

печінки, або серця)

-757 000,00 -757 000,00 

 - безкоштовне та пільгове забезпечення 

лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення 

та за певними категоріями захворювань відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 

17.08.1998 року №1303 

+307 000,00 +307 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

  - забезпечення дітей, які отримують препарати 

інсуліну, безкоштовними витратними 

матеріалами та виробами медичного призначення 

при амбулаторному лікуванні в КНП "Вінницька 

міська клінічна лікарня "Центр матері та 

дитини"

+450 000,00 +450 000,00

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

1000000 Департамент культури -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1010000 Департамент культури -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -10 000 000,00 -10 000 000,00 

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -10 000 000,00 -10 000 000,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки в частині проведення заходів по відзначенню

загальнодержавних та загальноміських свят та заходів,

професійних свят, ювілеїв, проведення конкурсів,

фестивалів та культурно-мистецьких проєктів з метою

підвищення духовності та культурно-освітнього рівня

населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти

виділяються за рішеннями виконавчого комітету міської

ради)

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642, зі змінами
-10 000 000,00 -10 000 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +5 208,15 -931 109,85 +936 318,00 +936 318,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту +5 208,15 -931 109,85 +936 318,00 +936 318,00

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
-2 891 013,00 -2 891 013,00 

1115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 800 000,00 -1 800 000,00 

1115012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-1 091 013,00 -1 091 013,00 

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
+2 894 933,44 +1 958 615,44 +936 318,00 +936 318,00

1115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+2 894 933,44 +1 958 615,44 +936 318,00 +936 318,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +3 920,44 +3 920,44

в тому числі:

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+3 920,44 +3 920,44

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури

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
+1 287,71 +1 287,71

1115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 287,71 +1 287,71

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово 

переміщених осіб, за рахунок компенсації з державного 

бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 287,71 +1 287,71

1500000 Департамент капітального будівництва +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00

1510000 Департамент капітального будівництва +95 688 132,00 +95 688 132,00 +95 688 132,00

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
+27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів дошкільної освіти
+27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00

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
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

1511021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів загальної середньої 

освіти

+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

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
+2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - 

укриттів комунальних закладів позашкільної освіти
+2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00

1518110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха                     

Програма запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного,

техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки

Рішення міської ради від

18.03.2020 № 2209, зі змінами
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту

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

об’єкту нерухомого майна 1379245305101)

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

3700000 Департамент фінансів -33 184 018,00 -8 400 000,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 

3710000 Департамент фінансів -33 184 018,00 -8 400 000,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 

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
-8 400 000,00 -8 400 000,00 

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) 

-8 400 000,00 -8 400 000,00 

3718880 8800
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що

отримали кредити під місцеві гарантії
-24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 

3718881 8881 0490
Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за 

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії
-24 784 018,00 -24 784 018,00 -24 784 018,00 

в тому числі:

-КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" на реалізацію

проекту «Реконструкція системи теплозабезпечення

мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул.

Князів Коріатовичів»

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-3 191 091,00 -3 191 091,00 -3 191 091,00 

- КП "Вінницякартсервіс" для реалізації проекту

"Впровадження автоматизованої системи збору плати за

проїзд в громадському транспорті в м.Вінниця"

Програма цифрового розвитку на 2018-2022 роки 
Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1353, зі змінами
-21 592 927,00 -21 592 927,00 -21 592 927,00 

ВСЬОГО +70 018 389,19 -146 423 406,81 +216 441 796,00 +216 441 796,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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від 28.10.2022 № 1246    

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 -64 534 531,00 -64 534 531,00 -47 589 497,00 -7 778 695,00 -7 778 695,00 -7 778 695,00 -72 313 226,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -64 534 531,00 -64 534 531,00 -47 589 497,00 -7 778 695,00 -7 778 695,00 -7 778 695,00 -72 313 226,00 

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

-7 100 000,00 -7 100 000,00 -5 800 000,00 -896 120,00 -896 120,00 -896 120,00 -7 996 120,00 

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

селищах, селах, територіальних громадах
-57 424 025,00 -57 424 025,00 -41 789 497,00 -6 882 575,00 -6 882 575,00 -6 882 575,00 -64 306 600,00 

0170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб

місцевого самоврядування
-10 506,00 -10 506,00 -10 506,00 

1000 1000 Освіта -85 587 130,96 -85 587 130,96 -71 074 170,00 +710 461,04 +95 188 132,00 +95 188 132,00 +95 188 132,00 +9 601 001,04

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +710 461,04 +710 461,04 +710 461,04 +710 461,04

 - за рахунок доходів бюджету -86 297 592,00 -86 297 592,00 -71 074 170,00 +95 188 132,00 +95 188 132,00 +95 188 132,00 +8 890 540,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -64 083 505,00 -64 083 505,00 -55 000 000,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00 -36 940 414,00 

з них:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів дошкільної освіти
+27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00 +27 143 091,00

- на оснащення оновленого другого корпусу ЗДО №16 -2 509 505,00 -2 509 505,00 -2 509 505,00 

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету
-12 330 148,55 -12 330 148,55 -7 900 000,00 +197 938,45 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +53 063 710,45

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-11 990 148,55 -11 990 148,55 -7 600 000,00 +197 938,45 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +53 403 710,45

з них:

 = на реалізацію в закладах загальної середньої освіти 

проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"
-2 500 000,00 -2 500 000,00 -2 500 000,00 

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів загальної середньої освіти
+65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00 +65 393 859,00

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +691 993,70 +691 993,70 +691 993,70 +691 993,70

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+691 993,70 +691 993,70 +691 993,70 +691 993,70

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

Додаток  8

до рішення міської ради

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1022 1022 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-340 000,00 -340 000,00 -300 000,00 -340 000,00 

1050 1050

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією

(COVID-19)

-494 055,25 -494 055,25 -494 055,25 -494 055,25 

1052 1052 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-494 055,25 -494 055,25 -494 055,25 -494 055,25 

1070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,

заходи із позашкільної роботи з дітьми 
-2 611 000,00 -2 611 000,00 -2 200 000,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00 +40 182,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту - укриттів 

комунальних закладів позашкільної освіти
+2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00 +2 651 182,00

1090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
-437 477,41 -437 477,41 -950 000,00 +512 522,59 -437 477,41 

1091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

-437 477,41 -437 477,41 -950 000,00 +512 522,59 -437 477,41 

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59

в тому числі:

 =  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінам)

+512 522,59 +512 522,59 +512 522,59 +512 522,59

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -5 790 000,00 -5 790 000,00 -4 744 170,00 -5 790 000,00 

1141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти -5 790 000,00 -5 790 000,00 -4 744 170,00 -5 790 000,00 

в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним

ремонтом закладів освіти
-244 000,00 -244 000,00 -200 000,00 -244 000,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -5 546 000,00 -5 546 000,00 -4 544 170,00 -5 546 000,00 

1142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки

з них:

 = виконання інших заходів Програми -5 430,00 -5 430,00 -5 430,00 

= надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 

18 років

+5 430,00 +5 430,00 +5 430,00
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1160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку

педагогічних працівників
-335 000,00 -335 000,00 -280 000,00 -335 000,00 

2000 2000 Охорона здоров’я +4 600 000,00 +4 600 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +26 164 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 600 000,00 +4 600 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +26 164 000,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +4 400 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +25 964 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 400 000,00 +4 400 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +25 964 000,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +1 000 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +22 564 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +22 564 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування
+21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00 +21 564 000,00

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

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

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00

     в тому числі:

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

предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

+3 400 000,00 +3 400 000,00 +3 400 000,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

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

     в тому числі:

= придбання медикаментів, виробів медичного 

призначення та витратних медичних 

матеріалів

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

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я

2152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я
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з них:

 - за рахунок доходів бюджету

в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської територіальної 

громади медичних послуг

     з них:

 - безкоштовне забезпечення імуносупресорами хворих 

після трансплантації органів (нирки, або печінки, або 

серця)

-757 000,00 -757 000,00 -757 000,00 

 - безкоштовне та пільгове забезпечення лікарськими 

засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 

+307 000,00 +307 000,00 +307 000,00

  - забезпечення дітей, які отримують препарати 

інсуліну, безкоштовними витратними матеріалами та 

виробами медичного призначення при амбулаторному 

лікуванні в КНП "Вінницька міська клінічна лікарня 

"Центр матері та дитини"

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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -13 350 297,00 -13 350 297,00 +83 000,00 +385 850,00 +385 850,00 +385 850,00 -12 964 447,00 

з них:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, 

що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
-2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

- за рахунок доходів бюджету -11 150 297,00 -11 150 297,00 +83 000,00 +385 850,00 +385 850,00 +385 850,00 -10 764 447,00 

3030 3030

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-954 906,00 -954 906,00 -954 906,00 

3033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян
+5 059 932,00 +5 059 932,00 +5 059 932,00

 в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-1 329 358,00 -1 329 358,00 -1 329 358,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -543 234,00 -543 234,00 -543 234,00 

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+6 932 524,00 +6 932 524,00 +6 932 524,00

з них:

 =  за рахунок направлення вільного залишку 

коштів, що утворився в бюджеті станом на 

01.01.2022р.

-2 200 000,00 -2 200 000,00 -2 200 000,00 

3036 3036 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом

окремим категоріям громадян
-6 014 838,00 -6 014 838,00 -6 014 838,00 

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-5 316 952,00 -5 316 952,00 -5 316 952,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -2 174 046,00 -2 174 046,00 -2 174 046,00 
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- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+1 476 160,00 +1 476 160,00 +1 476 160,00

3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -1 669 582,00 -1 669 582,00 +83 000,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00 -1 383 732,00 

3132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання +83 000,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00 +285 850,00

3133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -1 669 582,00 -1 669 582,00 -1 669 582,00 

3140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення

дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-3 702 408,00 -3 702 408,00 -3 702 408,00 

3190 3190 Соціальний захист ветеранів війни та праці +56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

3192 3192 1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням 

ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 

спрямованість

+56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

в тому числі:

 - громадська організація "Вінницька територіальна первинна 

організація Українського товариства сліпих"
+56 400,00 +56 400,00 +56 400,00

3240 3240 Інші заклади та заходи -7 079 801,00 -7 079 801,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -6 979 801,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -7 079 801,00 -7 079 801,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 -6 979 801,00 

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС,

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

-234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

з них:

 = фінансова підтримка громадської організації "Українське 

об’єднання учасників бойових дій та волонтерів АТО у 

Вінницькій області"

-234 900,00 -234 900,00 -234 900,00 

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які

встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської

ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної

громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним

підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,

які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або

безкоштовно)

-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

- надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям)

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською

катастрофою

-357 117,00 -357 117,00 -357 117,00 

- проведення заходів в рамках реалізації програми "Громада

відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

-382 320,00 -382 320,00 -382 320,00 

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті, який

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 

2021 року №204 зі змінами

-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 
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з них:

 = надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 

- 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 

- 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

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

- 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 осіб, які брали безпосередню участь в

антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській

областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони

України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з

військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім’ям

осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України

+387 500,00 +387 500,00 +387 500,00

4000 4000 Культура i мистецтво -10 731 300,00 -10 731 300,00 -10 731 300,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -10 731 300,00 -10 731 300,00 -10 731 300,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -10 731 300,00 -10 731 300,00 -10 731 300,00 

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -10 731 300,00 -10 731 300,00 -10 731 300,00 

в тому числі:
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споживання

з них

видатки 

розвитку

- виконання Програми розвитку культури і мистецтва Вінницької

міської територіальної громади на 2022-2024 роки в частині

проведення заходів по відзначенню загальнодержавних та

загальноміських свят та заходів, професійних свят, ювілеїв,

проведення конкурсів, фестивалів та культурно-мистецьких

проєктів з метою підвищення духовності та культурно-освітнього

рівня населення, відродження української національної культури та

збереження кращих українських традицій (кошти виділяються за

рішеннями виконавчого комітету міської ради)

-10 731 300,00 -10 731 300,00 -10 731 300,00 

5000 5000 Фiзична культура i спорт -931 109,85 -931 109,85 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +5 208,15

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +5 208,15 +5 208,15 +3 920,44 +5 208,15

 - за рахунок доходів бюджету -936 318,00 -936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00

5010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні -2 891 013,00 -2 891 013,00 -2 891 013,00 

5011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

олімпійських видів спорту
-1 800 000,00 -1 800 000,00 -1 800 000,00 

5012 5012 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з

неолімпійських видів спорту
-1 091 013,00 -1 091 013,00 -1 091 013,00 

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +1 958 615,44 +1 958 615,44 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +2 894 933,44

5031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
+1 958 615,44 +1 958 615,44 +3 920,44 +936 318,00 +936 318,00 +936 318,00 +2 894 933,44

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44

в тому числі:

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

 


+3 920,44 +3 920,44 +3 920,44 +3 920,44

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

5041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

з них:

 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

в тому числі:

=  на оплату комунальних послуг, що надаються під час 

розміщення в  умовах воєнного стану тимчасово переміщених 

осіб, за рахунок компенсації з державного бюджету, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

 


+1 287,71 +1 287,71 +1 287,71

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +775 539,00 +775 539,00 +51 459 048,00 +51 459 048,00 +51 459 048,00 +52 234 587,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +775 539,00 +775 539,00 +51 459 048,00 +51 459 048,00 +51 459 048,00 +52 234 587,00

6010 6010
Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-

комунального господарства
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

7



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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

6012 6012 0620
Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування,

постачання теплової енергії
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00 +23 001 496,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -4 024 461,00 -4 024 461,00 +28 457 552,00 +28 457 552,00 +28 457 552,00 +24 433 091,00

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань

співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської

територіальної громади на 2014-2023 роки"

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

7100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство -1 918 490,00 -1 918 490,00 -1 918 490,00 

7130 7130 0421 Здійснення  заходів із землеустрою -1 918 490,00 -1 918 490,00 -1 918 490,00 

 в тому числі:

 - проведення інвентаризації земель -1 018 490,00 -1 018 490,00 -1 018 490,00 

- розроблення документації із землеустрою щодо встановлення та

зміни меж населених пунктів Вінницької міської територіальної

громади

-378 000,00 -378 000,00 -378 000,00 

- виготовлення технічної документації з нормативної грошової

оцінки земель Вінницької міської територіальної громади
-522 000,00 -522 000,00 -522 000,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -4 662 700,00 -4 662 700,00 -19 002 314,00 -19 002 314,00 -19 002 314,00 -23 665 014,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -4 662 700,00 -4 662 700,00 -19 002 314,00 -19 002 314,00 -19 002 314,00 -23 665 014,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -2 451 814,00 -2 451 814,00 -2 451 814,00 -2 451 814,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -16 550 500,00 -16 550 500,00 -16 550 500,00 -16 550 500,00 

в тому числі:

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП

"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної

громади

-8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
-4 662 700,00 -4 662 700,00 -4 662 700,00 

з них:

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

вулицями Хмельницьке шосе, Л.Ратушної, Константиновича та

провулком 1-м Хмельницьке шосе у м. Вінниці

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 
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- 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

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

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

м. Вінниці

-60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 

- розроблення проекту розподілу території кварталу, обмеженого

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

І.Бойка та Т.Шевченка у м.Вінниці

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- 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

-180 000,00 -180 000,00 -180 000,00 

 - розроблення комплексної схеми розміщення вивісок на фасадах 

будинків вулиці Келецької у м.Вінниці  (2 черга)
-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

- розроблення комплексної схеми реконструкції фасадів проспекту

Коцюбинського  у м. Вінниці
-82 500,00 -82 500,00 -82 500,00 

- проведення геофізичних досліджень на території Парку-пам’ятки

садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

«Центральний парк ім. М. Леонтовича»

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

- проведення археологічних досліджень на території пам’ятки

архітектури та містобудування національного значення

«Домініканський монастир» по вул. Соборній, 23/Мури

(П. Осипенко, 1) (Спасо-Преображенського кафедрального собору)

в м.Вінниці

-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

-2 000 000,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

водного фонду комунальної власності Вінницької міської

територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів,

наданих рішеннями міської ради

+26 800,00 +26 800,00 +26 800,00

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що розташовані

на території Вінницької міської територіальної громади за межами

м. Вінниці

+23 000,00 +23 000,00 +23 000,00

9



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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

7500 7500 Зв'язок, телекомунікації та інформатика -1 652 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -3 252 500,00 

7530 7530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики -1 652 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -3 252 500,00 

 в тому числі:

- виконання заходів Програми цифрового розвитку на 2018-2022

роки
-1 652 500,00 -1 652 500,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -1 600 000,00 -3 252 500,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -10 377 183,00 -10 377 183,00 +83 345 280,00 +83 345 280,00 +83 345 280,00 +72 968 097,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -10 377 183,00 -10 377 183,00 +83 345 280,00 +83 345 280,00 +83 345 280,00 +72 968 097,00

7610 7610 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва -5 776 982,00 -5 776 982,00 -5 776 982,00 

в тому числі:

- часткова компенсація відсотків за залученими кредитами

суб'єктам малого та середнього підприємництва
-4 500 000,00 -4 500 000,00 -4 500 000,00 

- виконання заходів Програми розвитку малого та середнього

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на 2021-

2023 роки

-1 074 482,00 -1 074 482,00 -1 074 482,00 

- виконання заходів Програми розвитку соціального

підприємництва Вінницької міської територіальної громади на

2020-2022 роки

-202 500,00 -202 500,00 -202 500,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +83 417 280,00 +83 417 280,00 +83 417 280,00 +83 417 280,00

в тому числі:

 - поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс" +33 577 258,00 +33 577 258,00 +33 577 258,00 +33 577 258,00

- поповнення статутного капіталу МКП "Вінницький фонд

муніципальних інвестицій"
-15 200 000,00 -15 200 000,00 -15 200 000,00 -15 200 000,00 

- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
+33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00 +33 188 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована

монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"
-147 978,00 -147 978,00 -147 978,00 -147 978,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+33 000 000,00 +33 000 000,00 +33 000 000,00 +33 000 000,00

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
-1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

7690 7690 Інша економічна діяльність -4 600 201,00 -4 600 201,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -4 672 201,00 

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю -4 600 201,00 -4 600 201,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -4 672 201,00 

в тому числі:

- виконання заходів Програми сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-2023 роки
-413 000,00 -413 000,00 -413 000,00 

- виконання заходів Програми реалізації стратегії просторового

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 -2025

роки

-72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 -72 000,00 

- проведення архітектурного конкурсу на найкращу пропозицію

благоустрою скверу "Панорама" по вулиці Миколи Оводова в

м.Вінниці

-135 000,00 -135 000,00 -135 000,00 
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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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

-виготовлення технічної документації та проведення державної

реєстрації речових прав на нерухоме майно об’єктів комунальної

власності Вінницької міської територіальної громади, а також

об'єктів безхазяйного нерухомого майна з метою набуття права

власності на нього, об'єктів нерухомого майна, що приймаються з

державної у комунальну власність, проведення незалежних

(експертних) оцінок

-127 516,00 -127 516,00 -127 516,00 

- часткова компенсація роботодавцям витрат на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування за

новостворені робочі місця

-4 401 144,00 -4 401 144,00 -4 401 144,00 

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +185 326,00 +185 326,00 +185 326,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан" +291 133,00 +291 133,00 +291 133,00

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
-12 251 229,00 -12 251 229,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 -11 751 229,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -12 251 229,00 -12 251 229,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 -11 751 229,00 

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
-11 474 500,00 -11 474 500,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 -10 974 500,00 

 в тому числі:

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану -41 000 000,00 -41 000 000,00 -41 000 000,00 

з них:

 = створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

-34 600 000,00 -34 600 000,00 -34 600 000,00 

 =  придбання паливно-мастильних матеріалів -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул.

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

нерухомого майна 1379245305101)

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

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,

ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

+29 525 500,00 +29 525 500,00 +29 525 500,00

з них:

 = створення та використання місцевого матеріального 

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій в умовах воєнного стану

+23 125 500,00 +23 125 500,00 +23 125 500,00

 =  придбання паливно-мастильних матеріалів +6 400 000,00 +6 400 000,00 +6 400 000,00

8120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -776 729,00 -776 729,00 -776 729,00 

8200 8200 Громадський порядок та безпека

з них:

- за рахунок залишку субвенції з місцевого бюджету на надання

державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.

 - за рахунок доходів бюджету

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони

в тому числі:
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комунальні послуги 

та енергоносії 
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 -  здійснення заходів правового режиму воєнного стану на 

виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності 

військових частин та інших військових формувань Вінницького 

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 

роки"

-4 811 160,00 -4 811 160,00 -5 560 000,00 -5 560 000,00 -5 560 000,00 -10 371 160,00 

з них:

 =  за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р.

-663 000,00 -663 000,00 -663 000,00 

 =  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 

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького

гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на

території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

+4 811 160,00 +4 811 160,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +5 560 000,00 +10 371 160,00

з них:

 =  за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

 =  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

8400 8400 Засоби масової інформації -2 677 000,00 -2 677 000,00 -2 677 000,00 

8410 8410 0830 Фінансова підтримка засобів масової інформації -2 677 000,00 -2 677 000,00 -2 677 000,00 

в тому числі:

- фінансова підтримка МКП Інформаційно-телевізійне агентство

"ВІТА"
-417 000,00 -417 000,00 -417 000,00 

 - фінансова підтримка КП "Радіокомпанія  "Місто над Бугом" -2 260 000,00 -2 260 000,00 -2 260 000,00 

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00 

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) 

-8 400 000,00 -8 400 000,00 -8 400 000,00 

12



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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання
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8700 8700 Резервний фонд +10 000 000,00 +10 000 000,00

8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету +10 000 000,00 +10 000 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+750 500,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+750 500,00 +750 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та пожежної

безпеки у Вінницькій міській територіальній громаді, матеріально-

технічного забезпечення підрозділів Головного управління ДСНС

України у Вінницькій області на 2022-2026 роки» 

+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

з них:

 = Головне управління  Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний пожежно-

рятувальний загін Головного управління  

Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Вінницькій області  

+400 000,00 +400 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області +350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне управління 

Національної поліції у Вінницькій області
+350 500,00 +350 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00

- виконання заходів Комплексної програми співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з

питань забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00 +2 200 000,00

ВСЬОГО -200 947 431,81 -210 947 431,81 -118 663 667,00 +797 381,48 +233 447 119,00 +233 447 119,00 +233 447 119,00 +32 499 687,19

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

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану

на виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздатності військових частин та інших військових

формувань Вінницького гарнізону, територіальної

оборони та мобілізаційної підготовки на території

Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025

роки"

-4 547 000,00 -4 800 000,00 -9 347 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -4 547 000,00 -4 547 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування
-4 800 000,00 -4 800 000,00 

з них:

= за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого

бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

-663 000,00 -663 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -663 000,00 -663 000,00 

- 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"

+4 547 000,00 +4 800 000,00 +9 347 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +4 547 000,00 +4 547 000,00 

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового

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

з них:

= за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого

бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

+663 000,00 +663 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +663 000,00 +663 000,00 

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+750 500,00 +8 449 500,00 +9 200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+750 500,00 +750 500,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+8 449 500,00 +8 449 500,00 

в тому числі:

- виконання «Програми поліпшення техногенної та

пожежної безпеки у Вінницькій міській територіальній

громаді, матеріально-технічного забезпечення підрозділів

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області

на 2022-2026 роки» 

+400 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+400 000,00 +400 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+600 000,00 +600 000,00 

з них:

= Головне управління Державної служби України з

надзвичайних ситуацій у Вінницькій області 
+400 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+400 000,00 +400 000,00 

Додаток 9

до рішення міської ради

від 28.10.2022 № 1246    

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

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+600 000,00 +600 000,00 

в тому числі:

 - заходи, які виконує 1 Державний 

пожежно-рятувальний загін Головного 

управління  Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Вінницькій області  

+400 000,00 +600 000,00 +1 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+400 000,00 +400 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+600 000,00 +600 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
+350 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 500,00 +350 500,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+5 649 500,00 +5 649 500,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у 

Вінницькій області
+350 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 500,00 +350 500,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+5 649 500,00 +5 649 500,00 

в тому числі:

  - заходи, які виконує Головне 

управління Національної поліції у 

Вінницькій області

+350 500,00 +5 649 500,00 +6 000 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+350 500,00 +350 500,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+5 649 500,00 +5 649 500,00 

- виконання заходів Комплексної програми співпраці

виконавчих органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб до бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+2 200 000,00 +2 200 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+2 200 000,00 +2 200 000,00 

0813030
Департамент соціальної 

політики

Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством пільг окремим

категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

-2 200 000,00 -2 200 000,00 

0813033

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд

автомобільним транспортом окремим категоріям

громадян

-2 200 000,00 -2 200 000,00 

2730 Інші виплати населенню -2 200 000,00 -2 200 000,00 

з них:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади
-2 200 000,00 -2 200 000,00 

2730 Інші виплати населенню -2 200 000,00 -2 200 000,00 

ВСЬОГО -1 449 500,00 +8 449 500,00 +7 000 000,00

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
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