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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 18.07.2022 р. №1393 
 м. Вінниця 
 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади 
 

Розглянувши звернення департаментів міського господарства, 
комунального господарства та благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, 
соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, капітального будівництва, 
фінансів, комітету по фізичній культурі і спорту, враховуючи наказ начальника 
Вінницької обласної військової адміністрації від 30.06.2022р. №921, постанову 
Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252, п. 22 розділу ІV «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного кодексу України зі змінами, внесеними 
Законом України від 15.03.2022р. №2134-ІХ, керуючись ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 
рік: 
1.1. Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік на 3 036 239,80 гривень, в тому числі за 
рахунок дотації з обласного бюджету – на 3 036 239,80 гривень, згідно з 
додатками 1, 4 до рішення. 
 
1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 5 912 236,80 гривень згідно з додатками 3, 
5, 6  до рішення. 
 
1.3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 2 875 997,0 гривень згідно з додатками 3, 
5, 6 до рішення. 
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1.4. Перерозподілити видатки загального фонду згідно з додатками 3, 5, 6  до 
рішення. 
 
1.5. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 2 875 997,0 гривень згідно з додатком 2 до рішення. 
  
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови А.Очеретного.  
 
 
 
Заступник міського голови                                         Микола ФОРМАНЮК 
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Департамент фінансів 
 
Шевчук Наталія Борисівна 
 
Заступник начальника бюджетного відділу 

 
 
 



02536000000
(код бюджету)

(грн)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +3 036 239,80 +3 036 239,80

41000000 Від органів державного управління +3 036 239,80 +3 036 239,80

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +3 036 239,80 +3 036 239,80
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +3 036 239,80 +3 036 239,80

Разом доходів +3 036 239,80 +3 036 239,80

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 18.07.2022 р. № 1393
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду) 

+2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

Загальне фінансування +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

600000 Фінансування за активними операціями +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку (спеціального фонду) 

+2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

Загальне фінансування +2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

               Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

від 18.07.2022 р. № 1393
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 18.07.2022 р. № 1393

02536000000
(код бюджету)

(грн)

з них

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії 

з них, капітальні видатки за 
рахунок коштів,  що 

передаються із загального  
фонду до бюджету 

розвитку (спеціального 
фонду)  

оплата праці  
комунальні 
послуги та 
енергоносії 

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

1300000 Департамент міського господарства -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

1310000 Департ амент  міського господарст ва -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

1316020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів для підприємств житлово-комунального
господарства

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00
1910000 Департ амент  енергет ики, т ранспорт у т а зв'язку +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1916010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства

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

1916012 6012 0620 Забезпечення діяльност і з виробницт ва, т ранспорт ування,
пост ачання т еплової енергії

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

в тому числі:

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

0800000 Департамент соціальної політики +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00
0810000 Департ амент  соціальної політ ики +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального
забезпечення +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку
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з них

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії 

з них, капітальні видатки за 
рахунок коштів,  що 

передаються із загального  
фонду до бюджету 

розвитку (спеціального 
фонду)  

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

- надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам
цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної
громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування
внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об’єктам
Вінницької міської територіальної громади під час військової
агресії Російської Федерації проти України

+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України
військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно
до законів України, осіб рядового і начальницького складу
правоохоронних органів, служби цивільного захисту, добровольців
Сил  територіальної оборони Збройних Сил України, інших осіб,
які виконували службовий обов’язок по забезпеченню
функціонування об’єктів критичної  інфраструктури та працівників
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької
міської територіальної громади  

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

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

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

0600000 Департамент освіти +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67
0610000 Департ амент  освіт и +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и

+1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

в т ому числі:

 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

0611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)
освіти та іншими закладами освіти

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

0611091 1091 0930
Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-т ехнічної)
освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок кошт ів місцевого
бюдж ет у

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

в т ому числі:
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з них

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії 

з них, капітальні видатки за 
рахунок коштів,  що 

передаються із загального  
фонду до бюджету 

розвитку (спеціального 
фонду)  

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

 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

0700000 Департамент охорони здоров’я -124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 
0710000 Департ амент  охорони здоров’я -124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 551 533,00 +1 551 533,00 +1 551 533,00
з них:
 - за рахунок доходів бюджету +1 551 533,00 +1 551 533,00 +1 551 533,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 751 533,00 +1 751 533,00 +1 751 533,00

з них:
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +537 649,00 +537 649,00 +537 649,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 062 110,00 +1 062 110,00 +1 062 110,00

     в т ому числі:

=  придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

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

= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -937 890,00 -937 890,00 -937 890,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії 
Вінницького об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для проведення медичних 
оглядів та обстежень

+151 774,00 +151 774,00 +151 774,00

 =  співфінансування заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку проект у 
"Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у людей"

-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 т ому числі:
- придбання паливно-маст ильних мат еріалів -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

-862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 
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з них

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії 

з них, капітальні видатки за 
рахунок коштів,  що 

передаються із загального  
фонду до бюджету 

розвитку (спеціального 
фонду)  

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

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

     в т ому числі:
- придбання паливно-маст ильних мат еріалів -862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -813 426,00 -813 426,00 -813 426,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -813 426,00 -813 426,00 -813 426,00 

в тому числі:

= оплата комунальних послуг та енергоносіїв -537 649,00 -537 649,00 -537 649,00 

=  заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

     в т ому числі:
 - надання фінансової підт римки КНП 
«Вінницька міська клінічна 
ст омат ологічна поліклініка» в зв’язку із 
реорганізацією закладу, а саме: на 
погашення заборгованост і із виплат и 
заробіт ної плат и, виплат у заробіт ної 
плат и, вихідної допомоги т а компенсації 
за невикорист ану відпуст ку при 
звільненні, зі сплат ою ЄСВ

-124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

 = виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії 
Вінницького об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для проведення медичних 
оглядів та обстежень

-151 774,00 -151 774,00 -151 774,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +352 222,13 +352 222,13 +32 502,49 +352 222,13
1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +352 222,13 +352 222,13 +32 502,49 +352 222,13

 з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +352 222,13 +352 222,13 +32 502,49 +352 222,13

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл

+32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

з них:

 - за рахунок  іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

в т ому числі:
 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+32 502,49 32 502,49 32 502,49 +32 502,49

1115040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64
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з них

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії 

з них, капітальні видатки за 
рахунок коштів,  що 

передаються із загального  
фонду до бюджету 

розвитку (спеціального 
фонду)  

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

1115041 5041 0810 Ут римання т а фінансова підт римка спорт ивних споруд +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Центральний міський стадіон" +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

з них:
 - за рахунок  іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

в т ому числі:
 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

1500000 Департамент капітального будівництва +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00
в тому числі:

 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів дошкільної освіт и +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1511020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

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

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої 
освіт и

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

3700000 Департамент фінансів -3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 

3710000 Департ амент  фінансів -3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 
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) 

-3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 

ВСЬОГО +5 912 236,80 +5 912 236,80 +2 716 520,16 -2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 +3 036 239,80

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК



(грн.)

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

Спеціальний фонд 0,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: 3 036 239,80
Загальний фонд 3 036 239,80

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 3 036 239,80

02100000000 Обласний бюджет 3 036 239,80

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

від 18.07.2022 р. № 1393

до рішення виконавчого комітету міської ради
Додаток  4

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 
бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
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02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1300000 Департамент міського господарства -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 
1310000 Департ амент  міського господарст ва -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

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

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

в тому числі:
- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних
необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-
комунального господарства

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами

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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +3 000 000,00 +3 000 000,00
1910000 Департ амент  енергет ики, т ранспорт у т а зв'язку +3 000 000,00 +3 000 000,00

1916010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами +3 000 000,00 +3 000 000,00

1916012 6012 0620 Забезпечення діяльност і з виробницт ва, т ранспорт ування,
пост ачання т еплової енергії +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

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

0800000 Департамент соціальної політики +3 500 000,00 +3 500 000,00

0810000 Департ амент  соціальної політ ики +3 500 000,00 +3 500 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +3 500 000,00 +3 500 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального
забезпечення +3 500 000,00 +3 500 000,00

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

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 18.07.2022 р. № 1393

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
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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:

- надання одноразової матеріальної грошової допомоги
родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської
територіальної громади, що загинули чи отримали поранення
та/або травмування внаслідок ракетних ударів по
інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської
територіальної громади під час військової агресії Російської
Федерації проти 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 +3 500 000,00 +3 500 000,00

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти
України військовослужбовців військових формувань,
утворених відповідно до законів України, осіб рядового і
начальницького складу правоохоронних органів, служби
цивільного захисту, добровольців Сил  територіальної
оборони Збройних Сил України, інших осіб, які виконували
службовий обов’язок по забезпеченню функціонування
об’єктів критичної  інфраструктури та працівників органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність
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

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

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих
(померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації
проти 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

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

0600000 Департамент освіти +2 684 017,67 +2 684 017,67
0610000 Департ амент  освіт и +2 684 017,67 +2 684 017,67

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету +1 321 196,66 +1 321 196,66

Програма розвитку освіти Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +1 321 196,66 +1 321 196,66

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и +1 321 196,66 +1 321 196,66

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 321 196,66 +1 321 196,66

в т ому числі:

 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 321 196,66 +1 321 196,66
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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

0611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти +1 362 821,01 +1 362 821,01

Програма розвитку освіти Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +1 362 821,01 +1 362 821,01

0611091 1091 0930
Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-
т ехнічної) освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок
кошт ів місцевого бюдж ет у

+1 362 821,01 +1 362 821,01

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 362 821,01 +1 362 821,01
в тому числі:

 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 362 821,01 +1 362 821,01

0700000 Департамент охорони здоров’я -124 003,00 -124 003,00 
0710000 Департ амент  охорони здоров’я -124 003,00 -124 003,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 551 533,00 +1 551 533,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами

+1 551 533,00 +1 551 533,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +1 551 533,00 +1 551 533,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 751 533,00 +1 751 533,00

з них:
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +537 649,00 +537 649,00

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 062 110,00 +1 062 110,00

     в т ому числі:
= придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

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

= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -937 890,00 -937 890,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії 
Вінницького об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для проведення 
медичних оглядів та обстежень

+151 774,00 +151 774,00
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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 заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку 
проект у "Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у 
людей"

-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 т ому числі:
= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -200 000,00 -200 000,00 

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

-862 110,00 -862 110,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами

-862 110,00 -862 110,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -862 110,00 -862 110,00 

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-862 110,00 -862 110,00 

     в т ому числі:
= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -862 110,00 -862 110,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -813 426,00 -813 426,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами

-813 426,00 -813 426,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -813 426,00 -813 426,00 

в тому числі:
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -537 649,00 -537 649,00 
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-124 003,00 -124 003,00 

     в т ому числі:
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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

 = надання фінансової підт римки КНП 
«Вінницька міська клінічна 
ст омат ологічна поліклініка» в зв’язку із 
реорганізацією закладу, а саме: на 
погашення заборгованост і із виплат и 
заробіт ної плат и, виплат у заробіт ної 
плат и, вихідної допомоги т а компенсації 
за невикорист ану відпуст ку при 
звільненні, зі сплат ою ЄСВ

-124 003,00 -124 003,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії 
Вінницького об’єднаного міського 
територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки для проведення 
медичних оглядів та обстежень

-151 774,00 -151 774,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +352 222,13 +352 222,13

1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +352 222,13 +352 222,13

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

+32 502,49 +32 502,49

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +32 502,49 +32 502,49

з них:
 - за рахунок  іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +32 502,49 +32 502,49

в т ому числі:
=  на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)
 


+32 502,49 +32 502,49

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

+319 719,64 +319 719,64

1115041 5041 0810 Ут римання т а фінансова підт римка спорт ивних споруд +319 719,64 +319 719,64

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +319 719,64 +319 719,64

з них:
 - за рахунок  іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +319 719,64 +319 719,64

в т ому числі:
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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

=  на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+319 719,64 +319 719,64

1500000 Департамент капітального будівництва +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00
1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

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

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів дошкільної освіт и +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

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

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

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти

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

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої 
освіт и

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

3700000 Департамент фінансів -3 500 000,00 -3 500 000,00 
3710000 Департ амент  фінансів -3 500 000,00 -3 500 000,00 

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу
Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами

-3 500 000,00 -3 500 000,00 

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) 

-3 500 000,00 -3 500 000,00 

ВСЬОГО +3 036 239,80 +5 912 236,80 -2 875 997,00 -2 875 997,00 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК
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і

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 18.07.2022 р. № 1393

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

1000 1000 Освіта +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +3 184 017,67
з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67 +2 684 017,67

 - за рахунок доходів бюдж ет у +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00
1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

з них:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів дошкільної освіт и +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +1 621 196,66

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +1 621 196,66

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

в тому числі:
 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66 +1 321 196,66

 - за рахунок доходів бюджету +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00
в тому числі:

 =  капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів загальної середньої освіт и +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00 +300 000,00

1090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)
освіти та іншими закладами освіти

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

1091 1091 0930
Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-т ехнічної)
освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок кошт ів місцевого
бюдж ет у

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

в тому числі:
 =   на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)

+1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01 +1 362 821,01

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  6

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
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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

2000 2000 Охорона здоров’я -124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +1 551 533,00 +1 551 533,00 +1 551 533,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +1 551 533,00 +1 551 533,00 +1 551 533,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 751 533,00 +1 751 533,00 +1 751 533,00

з них:
 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв +537 649,00 +537 649,00 +537 649,00
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+1 062 110,00 +1 062 110,00 +1 062 110,00

     в т ому числі:
= придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

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

= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -937 890,00 -937 890,00 -937 890,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії Вінницького 
об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки для 
проведення медичних оглядів та обстежень

+151 774,00 +151 774,00 +151 774,00

 =  співфінансування заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку проект у 
"Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у людей"

-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 т ому числі:
= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

2030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

-862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 
в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

-862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

     в т ому числі:
= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -862 110,00 -862 110,00 -862 110,00 

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -813 426,00 -813 426,00 -813 426,00 
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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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -813 426,00 -813 426,00 -813 426,00 

в тому числі:
 = оплата комунальних послуг та енергоносіїв -537 649,00 -537 649,00 -537 649,00 

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

-124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

     в т ому числі:
 - надання фінансової підт римки КНП 
«Вінницька міська клінічна ст омат ологічна 
поліклініка» в зв’язку із реорганізацією 
закладу, а саме: на погашення 
заборгованост і із виплат и заробіт ної 
плат и, виплат у заробіт ної плат и, вихідної 
допомоги т а компенсації за невикорист ану 
відпуст ку при звільненні, зі сплат ою ЄСВ

-124 003,00 -124 003,00 -124 003,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 
медичним працівникам за роботу у постійно 
діючій військово – лікарській комісії Вінницького 
об’єднаного міського територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки для 
проведення медичних оглядів та обстежень

-151 774,00 -151 774,00 -151 774,00 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

з них:

- за рахунок доходів бюдж ет у +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального забезпечення +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

в тому числі:

 - надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам 
цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної 
громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування 
внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об’єктам 
Вінницької міської територіальної громади під час військової 
агресії Російської Федерації проти України

+3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України
військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно
до законів України, осіб рядового і начальницького складу
правоохоронних органів, служби цивільного захисту, добровольців
Сил  територіальної оборони Збройних Сил України, інших осіб, які
виконували службовий обов’язок по забезпеченню функціонування
об’єктів критичної  інфраструктури та працівників органів
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ
та закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької міської
територіальної громади  

-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

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

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

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

5000 5000 Фiзична культура i спорт +352 222,13 +352 222,13 +32 502,49 +352 222,13
з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +352 222,13 +352 222,13 +32 502,49 +352 222,13

5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

5031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл

+32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

з них:
 - за рахунок  іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49 +32 502,49

в т ому числі:
=  на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)
 

+32 502,49 32 502,49 32 502,49 +32 502,49

5040 5040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

5041 5041 0810 Ут римання т а фінансова підт римка спорт ивних споруд +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Центральний  міський стадіон" +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

в т ому числі:
=  на оплат у комунальних послуг, що надают ься під час 
розміщення в  умовах воєнного ст ану т имчасово 
переміщених осіб, за рахунок компенсації з держ авного 
бюдж ет у, відповідно до пост анови Кабінет у Мініст рів 
України від 11.03.2022р. № 261 (зі змінами)
 


+319 719,64 +319 719,64 +319 719,64

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +3 000 000,00 +3 000 000,00 -3 375 997,00 -3 375 997,00 -3 375 997,00 -375 997,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +3 000 000,00 +3 000 000,00 -3 375 997,00 -3 375 997,00 -3 375 997,00 -375 997,00 

6010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-
комунального господарства

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

6012 6012 0620 Забезпечення діяльност і з виробницт ва, т ранспорт ування,
пост ачання т еплової енергії

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

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

6020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

в тому числі:
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оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії 
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класифікації 
видатків та 

кредитування 
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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 у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів для підприємств житлово-комунального
господарства

-4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 -4 375 997,00 

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

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу -3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 
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) 

-3 500 000,00 -3 500 000,00 -3 500 000,00 

ВСЬОГО +5 912 236,80 +5 912 236,80 +2 716 520,16 -2 875 997,00 -2 875 997,00 -2 875 997,00 +3 036 239,80

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК
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