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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 11.08.2022 р. №1628 
  м. Вінниця 
 
Про внесення змін до  
бюджету Вінницької міської  
територіальної громади 
 
 

 
Розглянувши звернення департаментів житлового господарства, фінансів, 

враховуючи 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 2-4  до рішення. 
 
1.2. Направити кошти з резервного фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади в сумі 10 115  584,0 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 11.08.2022 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 10 115 584,0 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 
Лесь Антоніна Михайлівна 
Заступник директора - начальник 
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 -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

-10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

Загальне фінансування -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

600000 Фінансування за активними операціями -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

-10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

Загальне фінансування -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

Фінансування за типом кредитора

               Додаток 1

від 11.08.2022 р. №1628

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

до рішення виконавчого комітету міської ради

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом боргового зобов'язання

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 11.08.2022 р. №1628

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

1200000 Департамент житлового господарства +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

1210000 Департ амент  ж ит лового господарст ва +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

в тому числі:
- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків

житлових будинків в місцях загального користування (під'їздах).
Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної
агресії російської федерації 

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

3718700 8700 Резервний фонд -10 115 584,00 -10 115 584,00 
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -10 115 584,00 -10 115 584,00 

ВСЬОГО -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

В.о. керуючого справами виконкому

у тому числі 
бюджет розвитку

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

 Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку
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02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Департамент житлового господарства +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00
1210000 Департ амент  ж ит лового господарст ва +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

в тому числі:

- капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків
житлових будинків в місцях загального користування
(під'їздах). Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації
наслідків збройної агресії російської федерації 

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

ВСЬОГО +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            

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

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 11.08.2022 р. №1628

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 11.08.2022 р. №1628

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

8700 8700 Резервний фонд -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00
8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -10 115 584,00 -10 115 584,00 

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

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

в тому числі:
 - капітальний ремонт (заміна) віконних та дверних блоків 
житлових будинків в місцях загального користування 
(під'їздах). Виконання невідкладних робіт щодо ліквідації 
наслідків збройної агресії російської федерації 

+10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

ВСЬОГО -10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00 +10 115 584,00

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  4

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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