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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від  03.02.2022   №  245 

          м. Вінниця 

 

Про перерозподіл видатків  

бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 

 
 

Розглянувши звернення департаменту охорони здоров’я, відповідно 

до  підпункту 13.4 пункту 13 рішення міської ради від 24.12.2021р. №706 «Про 

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік», п. 8 ст. 78 

Бюджетного кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 52 та ч. 6 ст. 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Перерозподілити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік згідно з додатками 1 – 3 до рішення. 
 

2.   Включити дане питання  до проекту рішення міської ради «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 24.12.2021 №706», яке буде винесено на розгляд 

чергової сесії міської ради.    
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А.Очеретного.  

 

 
Міський голова                                                             С.Моргунов 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора - начальник 

бюджетного відділу 

 

 

 



до рішення виконавчого комітету міської ради
від  03.02.2022  № 245

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

0700000 Департамент охорони здоров’я

0710000 Департамент охорони здоров’я

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-811 964,00 -811 964,00 -811 964,00 

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-811 964,00 -811 964,00 -811 964,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+768 600,00 +768 600,00 +768 600,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

в тому числі:

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

Додаток 1

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

1



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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

ВСЬОГО

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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від  03.02.2022  № 245

02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0700000 Департамент охорони здоров’я

0710000 Департамент охорони здоров’я

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -43 364,00 -43 364,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
-43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -43 364,00 -43 364,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-811 964,00 -811 964,00 

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської 

територіальної громади

-811 964,00 -811 964,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії 

Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для проведення 

медичних оглядів та обстежень

+768 600,00 +768 600,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +43 364,00 +43 364,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+43 364,00 +43 364,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +43 364,00 +43 364,00

в тому числі:

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

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

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
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

3



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
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії 

Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для проведення 

медичних оглядів та обстежень

+43 364,00 +43 364,00

ВСЬОГО

В.о. керуючого справами виконкому                                                                                                                            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

4



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

2000 2000 Охорона здоров’я

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -43 364,00 -43 364,00 -43 364,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-811 964,00 -811 964,00 -811 964,00 

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-811 964,00 -811 964,00 -811 964,00 

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+768 600,00 +768 600,00 +768 600,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

в тому числі:

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток  3

до рішення виконавчого комітету міської ради

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

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

від  03.02.2022  № 245

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
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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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+43 364,00 +43 364,00 +43 364,00

ВСЬОГО

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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