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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 28.07.2022 р. №1485 
         м. Вінниця 
 
 
Про внесення змін до  
бюджету Вінницької міської  
територіальної громади 
 
 

Розглянувши звернення департаментів міського господарства, житлового 
господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, 
транспорту та зв’язку, капітального будівництва, фінансів, враховуючи рішення 
міської ради від 24.06.2022р. №1096, 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. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів згідно з 
додатками 2-5  до рішення. 
 
1.2. Направити кошти з резервного фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади в сумі 10 331 797,0 гривень на додаткові видатки 
головного розпорядника бюджетних коштів – департаменту житлового 
господарства міської ради за КПКВК 1218741 «Заходи із запобігання та ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за 
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» КЕК 3131 згідно з 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.07.2022 року «Про виділення 
коштів з резервного фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади». 
 
1.3.  Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 10 331 797,0 гривень згідно з додатком 1 до рішення. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови А.Очеретного.  

 
Міський голова                                                             Сергій МОРГУНОВ 
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Департамент фінансів 
 
Шевчук Наталія Борисівна 
 
Заступник начальника бюджетного відділу 
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

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

-10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

Загальне фінансування -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

600000 Фінансування за активними операціями -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

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

-10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

Загальне фінансування -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 р. №1485

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

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 28.07.2022 р. №1485

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

1300000 Департамент міського господарства +33 449 680,00 +33 449 680,00 +459 743,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +47 788 155,00

1310000 Департ амент  міського господарст ва +33 449 680,00 +33 449 680,00 +459 743,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +47 788 155,00

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у +33 449 680,00 +33 449 680,00 +459 743,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00 +47 788 155,00

1310160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

+560 886,00 +560 886,00 +459 743,00 +560 886,00

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

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

в тому числі:

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

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

1316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +32 888 794,00 +32 888 794,00 +32 888 794,00

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання +14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00
в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП ВМР
"Вінницяміськтеплоенерго"

+14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00

1200000 Департамент житлового господарства +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

1210000 Департ амент  ж ит лового господарст ва +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

1218740 8740
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів
резервного фонду місцевого бюджету

+10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

1218741 8741 0610
Заходи із запобігання т а ліквідації наслідків надзвичайної сит уації
у будівлі або споруді ж ит лового призначення за рахунок кошт ів
резервного фонду місцевого бюдж ет у

+10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

в тому числі:
 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна, 
м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 37. Виконання
невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії
російської федерації 

+5 707 645,00 +5 707 645,00 +5 707 645,00 +5 707 645,00

Додаток 2

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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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

 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна,  
м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 35. Виконання
невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії
російської федерації 

+2 791 258,00 +2 791 258,00 +2 791 258,00 +2 791 258,00

 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: Україна, 
м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 35. Виконання
невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії
російської федерації 

+1 832 894,00 +1 832 894,00 +1 832 894,00 +1 832 894,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -32 888 794,00 -32 888 794,00 -32 888 794,00 

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою -32 888 794,00 -32 888 794,00 -32 888 794,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -32 888 794,00 -32 888 794,00 -32 888 794,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -32 888 794,00 -32 888 794,00 -32 888 794,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -224 860 404,00 -224 860 404,00 -4 783 291,00 -66 520,00 -258 640 607,23 -258 540 607,23 -100 000,00 -258 540 607,23 -483 501 011,23 
1910000 Департ амент  енергет ики, т ранспорт у т а зв'язку -224 860 404,00 -224 860 404,00 -4 783 291,00 -66 520,00 -258 640 607,23 -258 540 607,23 -100 000,00 -258 540 607,23 -483 501 011,23 

з них:
 - за рахунок кредит них кошт ів -178 171 692,23 -178 171 692,23 -178 171 692,23 -178 171 692,23 
- за рахунок доходів бюдж ет у -224 860 404,00 -224 860 404,00 -4 783 291,00 -66 520,00 -80 468 915,00 -80 368 915,00 -100 000,00 -80 368 915,00 -305 329 319,00 

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-7 578 558,00 -7 578 558,00 -4 783 291,00 -66 520,00 -630 000,00 -630 000,00 -630 000,00 -8 208 558,00 

1910170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб
місцевого самоврядування

-30 944,00 -30 944,00 -30 944,00 

1913030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

-11 310 640,00 -11 310 640,00 -11 310 640,00 

1913033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян -2 257 134,00 -2 257 134,00 -2 257 134,00 

 в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-1 616 398,00 -1 616 398,00 -1 616 398,00 

  - компенсація за пільговий проїзд студентів -640 736,00 -640 736,00 -640 736,00 

1913036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд елект рот ранспорт ом
окремим кат егоріям громадян -9 053 506,00 -9 053 506,00 -9 053 506,00 

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
-6 483 282,00 -6 483 282,00 -6 483 282,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -2 570 224,00 -2 570 224,00 -2 570 224,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -6 570 097,00 -6 570 097,00 -6 570 097,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -27 204,00 -27 204,00 -27 204,00 

в тому числі:
- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної
насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської
селищної ради 

-27 204,00 -27 204,00 -27 204,00 
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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

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -188 271 692,23 -188 271 692,23 -188 271 692,23 -188 271 692,23 

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на
території Вінницької міської територіальної громади

-178 271 692,23 -178 271 692,23 -178 271 692,23 -178 271 692,23 

з них:

 - за рахунок кредит них кошт ів -178 171 692,23 -178 171 692,23 -178 171 692,23 -178 171 692,23 

 - за рахунок доходів бюдж ет у -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 
- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП

"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної
громади

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

1917410 7410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом

-29 832 122,00 -29 832 122,00 -29 832 122,00 

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -29 832 122,00 -29 832 122,00 -29 832 122,00 

 в тому числі:
- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

автомобільним транспортом загального користування в звичайному
режимі руху

-29 594 969,00 -29 594 969,00 -29 594 969,00 

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених
під державні гарантії  

-171 381,00 -171 381,00 -171 381,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху
на автобусних зупинках

-59 400,00 -59 400,00 -59 400,00 

- проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок
коштів, залучених під державні гарантії

-6 372,00 -6 372,00 -6 372,00 

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
електротранспортом

-161 934 038,00 -161 934 038,00 -161 934 038,00 

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері елект рот ранспорт у -161 934 038,00 -161 934 038,00 -161 934 038,00 
в тому числі:
- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
-161 420 616,00 -161 420 616,00 -161 420 616,00 

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

-387 350,00 -387 350,00 -387 350,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху
на трамвайних та тролейбусних зупинках

-119 700,00 -119 700,00 -119 700,00 

- проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

-6 372,00 -6 372,00 -6 372,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -5 474 804,00 -5 474 804,00 -5 474 804,00 

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -5 474 804,00 -5 474 804,00 -5 474 804,00 

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

в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання
об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої
інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці
Барське шосе -Хмельницьке шосе -Львівське шосе (Об'їзне шосе) у
м.Вінниця" 

-185 000,00 -185 000,00 -185 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -69 638 915,00 -69 638 915,00 -69 638 915,00 -69 638 915,00 
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в тому числі:
- поповнення статутного капіталу КП ВМР

"Вінницяміськтеплоенерго"
-14 688 475,00 -14 688 475,00 -14 688 475,00 -14 688 475,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

-2 250 440,00 -2 250 440,00 -2 250 440,00 -2 250 440,00 

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна
компанія"

-52 700 000,00 -52 700 000,00 -52 700 000,00 -52 700 000,00 

1917690 7690 Інша економічна діяльність -1 916 997,00 -1 916 997,00 -1 916 997,00 

1917692 7692 0490
Обслуговування т а погашення зобов'язань за кошт ами, залученими
розпорядниками бюдж ет них кошт ів під держ авні гарант ії для
здійснення капіт альних видат ків

-1 755 641,00 -1 755 641,00 -1 755 641,00 

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для
реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і
тролейбусного парків" під державну гарантію

-1 755 641,00 -1 755 641,00 -1 755 641,00 

в т ому числі:
   =   на сплат у відсот ків за корист ування кредит ом -305 674,00 -305 674,00 -305 674,00 

   =  на погашення кредит у -1 449 967,00 -1 449 967,00 -1 449 967,00 

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльніст ю -161 356,00 -161 356,00 -161 356,00 
в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання
зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По
оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

-306,00 -306,00 -306,00 

- залучення акредитованого консультанта для виконання
обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки

-161 050,00 -161 050,00 -161 050,00 

1918330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +224 299 518,00 +224 299 518,00 +4 323 548,00 +66 520,00 +243 952 132,23 +243 852 132,23 +100 000,00 +243 852 132,23 +468 251 650,23
1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і +224 299 518,00 +224 299 518,00 +4 323 548,00 +66 520,00 +243 952 132,23 +243 852 132,23 +100 000,00 +243 852 132,23 +468 251 650,23

з них:
 - за рахунок кредит них кошт ів +178 171 692,23 +178 171 692,23 +178 171 692,23 +178 171 692,23
- за рахунок доходів бюдж ет у +224 299 518,00 +224 299 518,00 +4 323 548,00 +66 520,00 +65 780 440,00 +65 680 440,00 +100 000,00 +65 680 440,00 +290 079 958,00

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

+7 017 672,00 +7 017 672,00 +4 323 548,00 +66 520,00 +630 000,00 +630 000,00 +630 000,00 +7 647 672,00

1910170 0170 0131 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб
місцевого самоврядування

+30 944,00 +30 944,00 +30 944,00

1913030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+11 310 640,00 +11 310 640,00 +11 310 640,00

1913033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +2 257 134,00 +2 257 134,00 +2 257 134,00

 в тому числі:
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- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної
середньої освіти

+1 616 398,00 +1 616 398,00 +1 616 398,00

 - компенсація за пільговий проїзд студентів +640 736,00 +640 736,00 +640 736,00

1913036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд елект рот ранспорт ом
окремим кат егоріям громадян +9 053 506,00 +9 053 506,00 +9 053 506,00

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти
+6 483 282,00 +6 483 282,00 +6 483 282,00

- компенсація за пільговий проїзд студентів +2 570 224,00 +2 570 224,00 +2 570 224,00
1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +6 570 097,00 +6 570 097,00 +6 570 097,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +27 204,00 +27 204,00 +27 204,00

в тому числі:
- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та каналізаційної
насосної станції (КНС), що передані з балансу Деснянської
селищної ради 

+27 204,00 +27 204,00 +27 204,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +188 271 692,23 +188 271 692,23 +188 271 692,23 +188 271 692,23
 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на
території Вінницької міської територіальної громади

+178 271 692,23 +178 271 692,23 +178 271 692,23 +178 271 692,23

з них:
 - за рахунок кредит них кошт ів +178 171 692,23 +178 171 692,23 +178 171 692,23 +178 171 692,23
 - за рахунок доходів бюдж ет у +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП
"Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної
громади

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

1917410 7410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом

+29 832 122,00 +29 832 122,00 +29 832 122,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +29 832 122,00 +29 832 122,00 +29 832 122,00
 в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень
автомобільним транспортом загального користування в звичайному
режимі руху

+29 594 969,00 +29 594 969,00 +29 594 969,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів, залучених
під державні гарантії  

+171 381,00 +171 381,00 +171 381,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху
на автобусних зупинках

+59 400,00 +59 400,00 +59 400,00

- проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за рахунок
коштів, залучених під державні гарантії

+6 372,00 +6 372,00 +6 372,00

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
електротранспортом

+161 934 038,00 +161 934 038,00 +161 934 038,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері елект рот ранспорт у +161 934 038,00 +161 934 038,00 +161 934 038,00
в тому числі:
- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+161 420 616,00 +161 420 616,00 +161 420 616,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

+387 350,00 +387 350,00 +387 350,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами руху
на трамвайних та тролейбусних зупинках

+119 700,00 +119 700,00 +119 700,00
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- проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

+6 372,00 +6 372,00 +6 372,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +5 474 804,00 +5 474 804,00 +5 474 804,00
в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +5 474 804,00 +5 474 804,00 +5 474 804,00

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства +185 000,00 +185 000,00 +185 000,00
в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного моделювання
об'єкта "Оцінка доцільності перепланування вулично-дорожньої
інфраструктури та зміна організації дорожнього руху на ділянці
Барське шосе -Хмельницьке шосе -Львівське шосе (Об'їзне шосе) у
м.Вінниця" 

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

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +54 950 440,00 +54 950 440,00 +54 950 440,00 +54 950 440,00
в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

+2 250 440,00 +2 250 440,00 +2 250 440,00 +2 250 440,00

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна
компанія"

+52 700 000,00 +52 700 000,00 +52 700 000,00 +52 700 000,00

1917690 7690 Інша економічна діяльність +1 916 997,00 +1 916 997,00 +1 916 997,00

1917692 7692 0490
Обслуговування т а погашення зобов'язань за кошт ами, залученими
розпорядниками бюдж ет них кошт ів під держ авні гарант ії для
здійснення капіт альних видат ків

+1 755 641,00 +1 755 641,00 +1 755 641,00

з них:

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту, залученому для
реалізації проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і
тролейбусного парків" під державну гарантію

+1 755 641,00 +1 755 641,00 +1 755 641,00

в т ому числі:
   =   на сплат у відсот ків за корист ування кредит ом +305 674,00 +305 674,00 +305 674,00
   =  на погашення кредит у +1 449 967,00 +1 449 967,00 +1 449 967,00

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльніст ю +161 356,00 +161 356,00 +161 356,00
в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення виконання
зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації проекту "По
оновленню рухомого складу автобусного і тролейбусного парків"

+306,00 +306,00 +306,00

- залучення акредитованого консультанта для виконання
обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки

+161 050,00 +161 050,00 +161 050,00

1918330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів +100 000,00 +100 000,00 +100 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +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
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Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

1511020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої освіт и +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

3718700 8700 Резервний фонд -10 331 797,00 -10 331 797,00 
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -10 331 797,00 -10 331 797,00 

ВСЬОГО -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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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

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -61 188 101,00 -61 188 101,00 -188 271 692,23 
1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -61 188 101,00 -61 188 101,00 -188 271 692,23 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -61 188 101,00 -61 188 101,00 -188 271 692,23 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт 
Вінниця" на території Вінницької міської 
територіальної громади

2019-2023 -178 271 692,23 -30,8

з них:
 - за рахунок кредитних коштів -178 171 692,23 
 - за рахунок доходів бюджету -100 000,00 

Реконструкція інженерних мереж та споруд   
аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території 
Вінницької міської територіальної громади

2019-2023 -61 188 101,00 -61 188 101,00 -10 000 000,00 -17,8

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +736 413 589,00 +368 025 617,00 +188 271 692,23 
1910000 Департамент транспорту та міської мобільності +736 413 589,00 +368 025 617,00 +188 271 692,23 

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +736 413 589,00 +368 025 617,00 +188 271 692,23 

Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт 
Вінниця" на території Вінницької міської 
територіальної громади

2019-2023 +675 225 488,00 +306 837 516,00 +178 271 692,23 +27,3 

з них:
 - за рахунок кредитних коштів +178 171 692,23 
 - за рахунок доходів бюджету +100 000,00 

Реконструкція інженерних мереж та споруд   
аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території 
Вінницької міської територіальної громади

2019-2023 +61 188 101,00 +61 188 101,00 +10 000 000,00 +17,0 

Всього +675 225 488,00 +306 837 516,00 +0,00 

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

 Додаток 3
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 28.07.2022 р. №1485

Зміни до обсягу 
капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році
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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 +47 227 269,00 +32 888 794,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00
1310000 Департ амент  міського господарст ва +47 227 269,00 +32 888 794,00 +14 338 475,00 +14 338 475,00

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 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

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

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

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 +32 888 794,00 +32 888 794,00

1317670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00

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 +14 688 475,00 +14 688 475,00 +14 688 475,00

1200000 Департамент житлового господарства +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00
1210000 Департ амент  ж ит лового господарст ва +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

1218740 8740
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій у житлово-комунальному господарстві за рахунок
коштів резервного фонду місцевого бюджету

Програма запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного,
техногенного, соціального характеру та
надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,
ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.
№2209, зі змінами +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

1218741 8741 0610
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за
рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

+10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

в тому числі:

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

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 28.07.2022 р. №1485

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



11

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

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою:
Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 37.
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії російської федерації 

+5 707 645,00 +5 707 645,00 +5 707 645,00

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою:
Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 35.
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії російської федерації 

+2 791 258,00 +2 791 258,00 +2 791 258,00

- капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою:
Україна, м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 35.
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків
збройної агресії російської федерації 

+1 832 894,00 +1 832 894,00 +1 832 894,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -32 888 794,00 -32 888 794,00 

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою -32 888 794,00 -32 888 794,00 

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 -32 888 794,00 -32 888 794,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -475 305 288,23 -217 294 681,00 -258 010 607,23 -257 910 607,23 
1910000 Департ амент  енергет ики, т ранспорт у т а зв'язку -475 305 288,23 -217 294 681,00 -258 010 607,23 -257 910 607,23 

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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 -12 835,00 -12 835,00 

1910170 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 -30 944,00 -30 944,00 

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. -11 310 640,00 -11 310 640,00 

1913033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян -2 257 134,00 -2 257 134,00 

 в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної

середньої освіти -1 616 398,00 -1 616 398,00 

 - компенсація за пільговий проїзд студентів -640 736,00 -640 736,00 

1913036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд
елект рот ранспорт ом окремим кат егоріям громадян -9 053 506,00 -9 053 506,00 

в тому 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

- компенсація за пільговий проїзд учнів закладів загальної
середньої освіти -6 483 282,00 -6 483 282,00 

- компенсація за пільговий проїзд студентів -2 570 224,00 -2 570 224,00 

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 -6 570 097,00 -6 570 097,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами -27 204,00 -27 204,00 

в тому числі:

-послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту
зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та
каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу
Деснянської селищної ради 

-27 204,00 -27 204,00 

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

-188 271 692,23 -188 271 692,23 -188 271 692,23 

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
на території Вінницької міської територіальної громади

-178 271 692,23 -178 271 692,23 -178 271 692,23 

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу
КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської
територіальної громади

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

1917410 7410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом -29 832 122,00 -29 832 122,00 

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту -29 832 122,00 -29 832 122,00 
 в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень
автомобільним транспортом загального користування в
звичайному режимі руху

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами -29 594 969,00 -29 594 969,00 

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами -171 381,00 -171 381,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами
руху на автобусних зупинках

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами -59 400,00 -59 400,00 

- проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -6 372,00 -6 372,00 

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
електротранспортом

-161 934 038,00 -161 934 038,00 
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Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері елект рот ранспорт у -161 934 038,00 -161 934 038,00 
в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень
міським електричним транспортом

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами

-161 420 616,00 -161 420 616,00 

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами -387 350,00 -387 350,00 

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами
руху на трамвайних та тролейбусних зупинках Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки
Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами -119 700,00 -119 700,00 

- проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -6 372,00 -6 372,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт
Вінниця", що обслуговує внутрішні та
міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024
роки

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №105, зі змінами -5 474 804,00 -5 474 804,00 

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -5 474 804,00 -5 474 804,00 

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -185 000,00 -185 000,00 

в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного
моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування
вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації
дорожнього руху на ділянці Барське шосе -Хмельницьке
шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця" 

-185 000,00 -185 000,00 

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -69 638 915,00 -69 638 915,00 -69 638 915,00 

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 -14 688 475,00 -14 688 475,00 -14 688 475,00 

- 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 -2 250 440,00 -2 250 440,00 -2 250 440,00 

- 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 -52 700 000,00 -52 700 000,00 -52 700 000,00 

1917690 7690 Інша економічна діяльність -1 916 997,00 -1 916 997,00 
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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

1917692 7692 0490
Обслуговування т а погашення зобов'язань за кошт ами,
залученими розпорядниками бюдж ет них кошт ів під
держ авні гарант ії для здійснення капіт альних видат ків

-1 755 641,00 -1 755 641,00 

з них:
- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,

залученому для реалізації проекту "По оновленню рухомого
складу автобусного і тролейбусного парків" під державну
гарантію

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -1 755 641,00 -1 755 641,00 

в т ому числі:
   =   на сплат у відсот ків за корист ування кредит ом -305 674,00 -305 674,00 

   =  на погашення кредит у -1 449 967,00 -1 449 967,00 

1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльніст ю -161 356,00 -161 356,00 
в тому числі:

- плата за надання державної гарантії для забезпечення
виконання зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації
проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і
тролейбусного парків"

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -306,00 -306,00 

- залучення акредитованого консультанта для виконання
обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -161 050,00 -161 050,00 

1918330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного
середовища Вінницької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №54, зі змінами -100 000,00 -100 000,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +460 616 813,23 +217 294 681,00 +243 322 132,23 +243 222 132,23
1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і +460 616 813,23 +217 294 681,00 +243 322 132,23 +243 222 132,23

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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 +12 835,00 +12 835,00

1910170 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 +30 944,00 +30 944,00

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 +11 310 640,00 +11 310 640,00

1913033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +2 257 134,00 +2 257 134,00

 в тому числі:
 - компенсація за пільговий проїзд учнів закладів 
загальної середньої освіти +1 616 398,00 +1 616 398,00
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Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

 - компенсація за пільговий проїзд студентів +640 736,00 +640 736,00

1913036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд
елект рот ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +9 053 506,00 +9 053 506,00

в тому числі:
 - компенсація за пільговий проїзд учнів закладів 
загальної середньої освіти +6 483 282,00 +6 483 282,00

- компенсація за пільговий проїзд студентів +2 570 224,00 +2 570 224,00

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 +6 570 097,00 +6 570 097,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами +27 204,00 +27 204,00

в тому числі:

  -послуги з технічного обслуговування та поточного 
ремонту зовнішніх каналізаційних та водопровідних 
мереж та каналізаційної насосної станції (КНС), що 
передані з балансу Деснянської селищної ради 

+27 204,00 +27 204,00

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

+188 271 692,23 +188 271 692,23 +188 271 692,23

 в тому числі:

- реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця"
на території Вінницької міської територіальної громади

+178 271 692,23 +178 271 692,23 +178 271 692,23

- реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу
КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської
територіальної громади

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

1917410 7410 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом +29 832 122,00 +29 832 122,00

1917413 7413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту +29 832 122,00 +29 832 122,00
 в тому числі:
- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

автомобільним транспортом загального користування в
звичайному режимі руху

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами +29 594 969,00 +29 594 969,00

- страхування автобусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами +171 381,00 +171 381,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами
руху на автобусних зупинках

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами +59 400,00 +59 400,00

- проведення незалежної оцінки автобусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +6 372,00 +6 372,00
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бюджет розвитку
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Код Програмної 
класифікації видатків 
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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

1917420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 
електротранспортом

+161 934 038,00 +161 934 038,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері елект рот ранспорт у +161 934 038,00 +161 934 038,00
в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень
міським електричним транспортом

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами

+161 420 616,00 +161 420 616,00

- страхування тролейбусів, які придбані за рахунок коштів,
залучених під державні гарантії  

Комплексна програма розвитку міського
пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами +387 350,00 +387 350,00

- заміна пошкоджених інформаційних панелей з розкладами
руху на трамвайних та тролейбусних зупинках Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки
Рішення міської ради від
22.12.2017р. №1003, зі змінами +119 700,00 +119 700,00

- проведення незалежної оцінки тролейбусів, які придбані за
рахунок коштів, залучених під державні гарантії

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +6 372,00 +6 372,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт
Вінниця", що обслуговує внутрішні та
міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024
роки

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №105, зі змінами +5 474 804,00 +5 474 804,00

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +5 474 804,00 +5 474 804,00

1917470 7470 0456 Інша діяльність у сфері дорожнього господарства
Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +185 000,00 +185 000,00

в тому числі:

- проектно-планувальні роботи з транспортного
моделювання об'єкта "Оцінка доцільності перепланування
вулично-дорожньої інфраструктури та зміна організації
дорожнього руху на ділянці Барське шосе -Хмельницьке
шосе-Львівське шосе (Об'їзне шосе) у м.Вінниця" 

+185 000,00 +185 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +54 950 440,00 +54 950 440,00 +54 950 440,00

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 +2 250 440,00 +2 250 440,00 +2 250 440,00

- 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 +52 700 000,00 +52 700 000,00 +52 700 000,00

1917690 7690 Інша економічна діяльність +1 916 997,00 +1 916 997,00

1917692 7692 0490
Обслуговування т а погашення зобов'язань за кошт ами,
залученими розпорядниками бюдж ет них кошт ів під
держ авні гарант ії для здійснення капіт альних видат ків

+1 755 641,00 +1 755 641,00

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

- обслуговування боргових зобов'язань по кредиту,
залученому для реалізації проекту "По оновленню рухомого
складу автобусного і тролейбусного парків" під державну
гарантію

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +1 755 641,00 +1 755 641,00

в т ому числі:

   =   на сплат у відсот ків за корист ування кредит ом +305 674,00 +305 674,00

   =  на погашення кредит у +1 449 967,00 +1 449 967,00
1917693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльніст ю +161 356,00 +161 356,00

в тому числі:
- плата за надання державної гарантії для забезпечення

виконання зобов’язань по кредиту, залученому для реалізації
проекту "По оновленню рухомого складу автобусного і
тролейбусного парків"

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +306,00 +306,00

- залучення акредитованого консультанта для виконання
обов'язкових завдань Європейської Енергетичної Відзнаки

Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +161 050,00 +161 050,00

1918330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних
ресурсів 

Програма охорони навколишнього природного
середовища Вінницької міської територіальної
громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №54, зі змінами +100 000,00 +100 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00
1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00

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

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

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 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої 
освіт и

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

ВСЬОГО +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради

від 28.07.2022 р. №1485

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 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00 +350 000,00
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

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

 =  капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів загальної середньої освіт и +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

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

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

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

-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 

8700 8700 Резервний фонд -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00
8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -10 331 797,00 -10 331 797,00 

8740 8740
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
у житлово-комунальному господарстві за рахунок коштів
резервного фонду місцевого бюджету

+10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

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  5

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

8741 8741 0610
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 
будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів 
резервного фонду місцевого бюджету

+10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

в тому числі:
 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: 
Україна, м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 37. 
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 
збройної агресії російської федерації 

+5 707 645,00 +5 707 645,00 +5 707 645,00 +5 707 645,00

 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: 
Україна,  м. Вінниця, просп. Коцюбинського, будинок 35. 
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 
збройної агресії російської федерації 

+2 791 258,00 +2 791 258,00 +2 791 258,00 +2 791 258,00

 - капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: 
Україна, м. Вінниця, вул. Володимира Винниченка, 35. 
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 
збройної агресії російської федерації 

+1 832 894,00 +1 832 894,00 +1 832 894,00 +1 832 894,00

ВСЬОГО -10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00 +10 331 797,00

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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