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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 02.02.2023 р. № 217 

м. Вінниця 
 

Про внесення змін до бюджету  

Вінницької міської  

територіальної громади 
 
 

Розглянувши звернення департаменту капітального будівництва, 

відповідно до  підпункту 13.4 пункту 13 рішення міської ради від 23.12.2022р. 

№1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» та 

рішення міської ради від 25.02.2022р. №927 «Про тимчасове делегування 

повноважень Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської 

ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади 

та забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи», 

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 2023 

рік, а саме перерозподілити видатки спеціального фонду бюджету згідно з 

додатками 1 – 4 до рішення. 
 

2. Дане рішення виконавчого комітету міської ради підлягає затвердженню на 

черговій сесії Вінницької міської ради.  
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 
Секретар міської ради     Павло ЯБЛОНСЬКИЙ 
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Департамент фінансів 

 

Лесь Антоніна Михайлівна 

 

Заступник директора – начальник бюджетного відділу 

 

 

 



 

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 02.02.2023 р. № 217

0253600000

(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

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна, 94 в м.

Вінниці"

-12 971 255,00 -12 971 255,00 -12 971 255,00 -12 971 255,00 

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці (заходи

з енергозбереження)"

+12 971 255,00 +12 971 255,00 +12 971 255,00 +12 971 255,00

ВСЬОГО

Заступник міського голови

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 1

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2023 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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

 Сергій ТИМОЩУК



0253600000

(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 2023 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2023 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва +28 389 746,00 +28 389 746,00 +0,00

1510000 Департамент капітального будівництва +28 389 746,00 +28 389 746,00 +0,00

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+28 389 746,00 +28 389 746,00 +0,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +28 389 746,00 +28 389 746,00 +500 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу “Палац дітей та юнацтва

Вінницької міської ради” по вул. Хмельницького

шосе, 22 в м. Вінниці

2019-2023 -34 297 605,00 -34 297 605,00 -24 429 719,00 -100,0 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу “Палац дітей та юнацтва 

Вінницької міської ради” по вул. Хмельницького 

шосе, 22 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)

2019-2023 +34 297 605,00 +34 297 605,00 +24 429 719,00 +100,0 

Реконструкція будівлі (термомодернізація) 

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп. 

Космонавтів,32 в м. Вінниці (заходи з 

енергозбереження)

2017-2024 +28 389 746,00 +28 389 746,00 +500 000,00 +18,3 

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури   +0,00 +0,00 -500 000,00

Реконструкція кіноконцертного залу «Райдуга» по 

вул. Хлібна,1 (на території Парку-пам’ятка садово-

паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича») 

в м. Вінниця

2021-2023 -500 000,00 -33,3 

Всього +28 389 746,00 +28 389 746,00 +0,00

Заступник міського голови

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2023 році

 Сергій ТИМОЩУК

 Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 02.02.2023 р. № 217



від 02.02.2023 р. № 217

0253600000
(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва

1510000 Департамент капітального будівництва

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2023 рік 

Рішення міської ради від

23.12.2022р. №1339, зі змінами

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №130, зі змінами

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2

Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого

значення "Жіноча гімназія" (охоронний номер №225-М) по

вул. Соборна, 94 в м. Вінниці"

-12 971 255,00 -12 971 255,00 -12 971 255,00 

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2

Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого

значення "Жіноча гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна,

94 в м. Вінниці (заходи з енергозбереження)"

+12 971 255,00 +12 971 255,00 +12 971 255,00

ВСЬОГО

                                                                                                                Заступник міського голови            

Зміни до розподілу витрат бюджету Вінницької міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету міської ради

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 ТИМОЩУК

Дата та номер документа, яким 

затверджено міську програму



до рішення виконавчого комітету міської ради

від 02.02.2023 р. № 217

0253600000

(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

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

7324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна, 94 в м.

Вінниці"

-12 971 255,00 -12 971 255,00 -12 971 255,00 -12 971 255,00 

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія №2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охор. №225-М) по вул. Соборна, 94 в м. Вінниці (заходи

з енергозбереження)"

+12 971 255,00 +12 971 255,00 +12 971 255,00 +12 971 255,00

ВСЬОГО

Заступник міського голови

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 2023 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 ТИМОЩУК
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