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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 10.11.2022 р. №2437 
         м. Вінниця 
 
Про внесення змін до  
бюджету Вінницької міської  
територіальної громади 
 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаменту освіти, 
комітету по фізичній культурі і спорту, враховуючи наказ начальника Вінницької 
обласної військової адміністрації від 02.11.2022р. №2365, відповідно 
до  підпунктів 13.2 та 13.4 пункту 13 рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 
«Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 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 2022 
рік: 
1.1 . Збільшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік на 837 361,21 гривню, в тому числі за рахунок 
дотації з обласного бюджету – на 837 361,21 гривню згідно з додатком 1 до 
рішення. 
 
1.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 4 336 361,21 гривню згідно з додатками   
3-7 до рішення. 
 
1.3. Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 3 499 000,0 гривень згідно з додатками      
3-7 до рішення. 
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1.4. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів згідно з 
додатками 3-7 до рішення. 
 
1.5. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 3 499 000,0 гривні згідно з додатком 2 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.  

 
Міський голова                                                             Сергій МОРГУНОВ 
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Департамент фінансів 
Лесь Антоніна Михайлівна 
Заступник директора - начальник 
бюджетного відділу 

 
 
 



02536000000
(код бюджету)

(грн)

усього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти +837 361,21 +837 361,21

41000000 Від органів державного управління +837 361,21 +837 361,21

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +837 361,21 +837 361,21
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +837 361,21 +837 361,21

Разом доходів +837 361,21 +837 361,21

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 10.11.2022 р. №2437
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

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

+3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

Загальне фінансування +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

600000 Фінансування за активними операціями +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

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

+3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

Загальне фінансування +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

               Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 10.11.2022 р. №2437

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 10.11.2022 р. №2437

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 +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

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

ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності
військових частин та інших військових формувань Вінницького
гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на
території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025
роки"

+3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

з них:
 =  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 
утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.

+3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

0600000 Департамент освіти +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68
0610000 Департ амент  освіт и +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

в тому числі:

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

+458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

у тому числі 
бюджет розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу
видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього 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

у тому числі 
бюджет розвитку

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

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53
1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

 з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53
 - за рахунок доходів бюдж ет у

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53
в т ому числі:

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

+10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

ВСЬОГО +4 336 361,21 +4 336 361,21 +837 361,21 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 +837 361,21

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



(грн.)

В.о. керуючого справами виконкому   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Додаток  4       

Спеціальний фонд +0,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +837 361,21
Загальний фонд +837 361,21

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +837 361,21

02100000000 Обласний бюджет +837 361,21

02536000000
(код бюджету)

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код 
Класифікації 

доходу бюджету / 
Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування 
бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 10.11.2022 р. №2437

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

I. Трансферти до загального фонду бюджету 
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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 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 
0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

в тому числі:

- виконання "Програми заходів забезпечення
обороноздатності військових частин та інших військових
формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та
мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма заходів забезпечення
обороноздатності військових частин та інших
військових формувань Вінницького гарнізону,
територіальної оборони та мобілізаційної
підготовки на території Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №111, зі змінами +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

0600000 Департамент освіти +826 686,68 +826 686,68
0610000 Департ амент  освіт и +826 686,68 +826 686,68

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету +458 594,10 +458 594,10

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +458 594,10 +458 594,10

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и +458 594,10 +458 594,10

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +458 594,10 +458 594,10

в тому числі:

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

+458 594,10 +458 594,10

0611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти +368 092,58 +368 092,58

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +368 092,58 +368 092,58

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

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

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

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 10.11.2022 р. №2437
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всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

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

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

+368 092,58 +368 092,58

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +368 092,58 +368 092,58

в тому числі:

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

+368 092,58 +368 092,58

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +10 674,53 +10 674,53
1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +10 674,53 +10 674,53

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
Програма розвитку фізичної культури та спорту у
Вінницькій міській територіальній громаді на
2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від
30.10.2020р. №2464, зі змінами +10 674,53 +10 674,53

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +10 674,53 +10 674,53

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +10 674,53 +10 674,53
в т ому числі:

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

+10 674,53 +10 674,53

ВСЬОГО +837 361,21 +4 336 361,21 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 10.11.2022 р. №2437

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 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68
з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68 +826 686,68

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

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

+458 594,10 +458 594,10 +458 594,10 +458 594,10

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

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

+368 092,58 +368 092,58 +368 092,58 +368 092,58

5000 5000 Фiзична культура i спорт +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53
з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53
5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

5031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

в т ому числі:

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток  6

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік
 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку



9

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

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

+10 674,53 +10 674,53 +10 674,53 +10 674,53

8200 8200 Громадський порядок та безпека +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 
з них:

- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 
в тому числі:
- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності

військових частин та інших військових формувань Вінницького
гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на
території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025
роки"

+3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

з них:
 =   за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що 
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +3 499 000,00 +3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 

ВСЬОГО +4 336 361,21 +4 336 361,21 +837 361,21 -3 499 000,00 -3 499 000,00 -3 499 000,00 +837 361,21

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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

0218240 Виконавчий комітет міської 
ради Заходи та роботи з територіальної оборони +3 499 000,00 -3 499 000,00 

2210 Предмет и, мат еріали, обладнання т а інвент ар +3 499 000,00 +3 499 000,00 

3110 Придбання обладнання і предмет ів довгост рокового
корист ування -3 499 000,00 -3 499 000,00 

в т ому числі:
- виконання "Програми заходів забезпечення

обороноздат ност і військових част ин т а інших військових
формувань Вінницького гарнізону, т ерит оріальної
оборони т а мобілізаційної підгот овки на т ерит орії
Вінницької міської т ерит оріальної громади на 2021-2025
роки"

+3 499 000,00 -3 499 000,00 

2210 Предмет и, мат еріали, обладнання т а інвент ар +3 499 000,00 +3 499 000,00 

3110 Придбання обладнання і предмет ів довгост рокового
корист ування -3 499 000,00 -3 499 000,00 

ВСЬОГО +3 499 000,00 -3 499 000,00 

В.о. керуючого справами виконкому Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 10.11.2022 р. №2437

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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