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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
 
Від 04.08.2022 р. № 1548 

м. Вінниця 
 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів капітального 
будівництва, фінансів, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
11.03.2022р. №252 (зі змінами), 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 видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 1 450 000,0 гривень згідно з додатками 2-
6  до рішення. 
 
1.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 50 000,0 гривень згідно з додатками 2- 6 
до рішення. 
 
1.3. Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 
фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 
01.01.2022р., в сумі 1 500 000,0 гривень на додаткові видатки загального фонду 
бюджету за КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 
на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів», а саме на 
виконання Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік, в тому числі на заходи, які виконує 
Харківський національний університет внутрішніх справ. Зазначені зміни 
відобразити в додатках 1-6  до рішення. 
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1.4. Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 50 000,0 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 

 
 
 



1

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

208200 На кінець періоду -1 500 000,00 -1 500 000,00 

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

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

Загальне фінансування +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

600000 Фінансування за активними операціями +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

602200 На кінець періоду -1 500 000,00 -1 500 000,00 

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

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

Загальне фінансування +1 500 000,00 +1 450 000,00 +50 000,00 +50 000,00

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 04.08.2022 р. № 1548

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 04.08.2022 р. № 1548

02536000000
(код бюджету)

(грн)

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:
- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що

ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

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

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що ут ворився 
в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в т ому числі:

= виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

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

з них:
-заходи, які виконує Харківський національний 
університ ет  внут рішніх справ +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1510160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 -50 000,00 

1511020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

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

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої освіт и +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

ВСЬОГО +1 450 000,00 +1 450 000,00 -40 984,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +1 500 000,00

В.о. керуючого справами виконкому

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

 Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



(грн.)

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

В.о. керуючого справами виконкому  

Додаток  3
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 04.08.2022 р. № 1548

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 
отримувача міжбюджетного трансферту Усього

99000000000 Державний бюджет +1 500 000,000

в тому числі на:

0219800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 

+1 500 000,000

 - виконання заходів Програми економічного і 
соціального розвитку Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік  

+1 500 000,00

з них:

 -заходи, які виконує Харківський 
національний університет внутрішніх 
справ

+1 500 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Спеціальний фонд +0,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +1 500 000,00
Загальний фонд +1 500 000,00
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02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради +1 500 000,00 +1 500 000,00
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +1 500 000,00 +1 500 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

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

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що 
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +1 500 000,00 +1 500 000,00

в т ому числі:
= виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022
рік  

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:
-заходи, які виконує Харківський національний 
університ ет  внут рішніх справ +1 500 000,00 +1 500 000,00

1500000 Департамент капітального будівництва +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00
1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

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

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

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

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

ВСЬОГО +1 550 000,00 +1 500 000,00 +50 000,00 +50 000,00

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            

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 04.08.2022 р. № 1548

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

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму
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до рішення виконавчого комітету міської ради

від 04.08.2022 р. № 1548

02536000000
(код бюджету)

(грн)

оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 -50 000,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 -50 000,00 

0160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах -50 000,00 -50 000,00 -40 984,00 -50 000,00 

1000 1000 Освіта +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

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

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

в тому числі:

 =  капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів загальної середньої освіт и +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

9800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

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

з них:
- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що

ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

в т ому числі:

- виконання заходів Програми економічного і соціального
розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

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

з них:
-заходи, які виконує Харківський національний 
університ ет  внут рішніх справ +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

ВСЬОГО +1 450 000,00 +1 450 000,00 -40 984,00 +50 000,00 +50 000,00 +50 000,00 +1 500 000,00

В.о. керуючого справами виконкому

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

 Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради

(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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

0219800 Виконавчий комітет міської 
ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

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

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів +1 500 000,00 +1 500 000,00 

в тому числі:
- виконання заходів Програми економічного і соціального

розвитку Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік  

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

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів +1 500 000,00 +1 500 000,00 

з них:
-заходи, які виконує Харківський національний 
університет внутрішніх справ +1 500 000,00 +1 500 000,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів +1 500 000,00 +1 500 000,00 

ВСЬОГО +1 500 000,00 +1 500 000,00

В.о. керуючого справами виконкому Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

 Додаток 6

від 04.08.2022 р. № 1548

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення 
вільного залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2022р.
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