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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 01.12.2022 р. № 2591 
   м. Вінниця 

 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 
господарства, транспорту та міської мобільності, соціальної політики, освіти, 
охорони здоров’я, капітального будівництва, маркетингу міста та туризму, 
відповідно до  підпункту 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 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 900 367,0 гривень згідно з додатками 2-4 
до рішення. 
 
1.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 900 367,0 гривень згідно з додатками 2-4 
до рішення. 
 
1.3. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів згідно з 
додатками 2-4 до рішення. 
 
1.4. Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 900 367,0 гривень згідно з додатком 1 до рішення. 
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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 
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

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

-900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

Загальне фінансування -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

600000 Фінансування за активними операціями -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

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

-900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

Загальне фінансування -900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

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

               Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 01.12.2022 р. №2591
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 01.12.2022 р. №2591

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
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій

в тому числі:
- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

водного фонду комунальної власності Вінницької міської
територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів,
наданих рішеннями міської ради

-6 800,00 -6 800,00 -6 800,00 

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що розташовані
на території Вінницької міської територіальної громади за межами
м. Вінниці

+6 800,00 +6 800,00 +6 800,00

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

 в тому числі:

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального
характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,
ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

з них:
 =  ст ворення т а використ ання місцевого мат еріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
сит уацій в умовах воєнного ст ану

-2 240 000,00 -2 240 000,00 -2 240 000,00 

 =  придбання паливно-маст ильних мат еріалів +2 240 000,00 +2 240 000,00 +2 240 000,00

1300000 Департамент міського господарства -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 
1310000 Департ амент  міського господарст ва -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

1316020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

-2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

в тому числі:

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 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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів для підприємств житлово-комунального
господарства

-2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +1 349 700,00 +1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і +1 349 700,00 +1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у +1 349 700,00 +1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 349 700,00 +1 349 700,00 +1 349 700,00
1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

-1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

0800000 Департамент соціальної політики
0810000 Департ амент  соціальної політ ики

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у

0813240 3240 Інші заклади та заходи

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального забезпечення

в тому числі:
- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до

загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних
свят, ювілеїв, пам’ятних дат

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

0600000 Департамент освіти -10 000 000,00 -10 000 000,00 -3 635 022,00 -10 000 000,00 
0610000 Департ амент  освіт и -10 000 000,00 -10 000 000,00 -3 635 022,00 -10 000 000,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -10 000 000,00 -10 000 000,00 -3 635 022,00 -10 000 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -7 500 022,00 -7 500 022,00 -2 300 022,00 -7 500 022,00 

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

-1 635 000,00 -1 635 000,00 -1 335 000,00 -1 635 000,00 

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и -1 335 000,00 -1 335 000,00 -1 335 000,00 -1 335 000,00 

0611022 1022 0922
Надання загальної середньої освіт и спеціальними закладами
загальної середньої освіт и для діт ей, які пот ребуют ь корекції
фізичного т а/або розумового розвит ку

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 
0611142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 
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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

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької
міської територіальної громади на 2022-2024 роки

-464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 

з них:
 =  фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 
організації "Благодійний заклад - Цент р ест ет ичного 
виховання діт ей"  

-36 000,00 -36 000,00 -36 000,00 

 =  виконання інших заходів Програми -428 978,00 -428 978,00 -428 978,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +7 867 933,00 +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

0710000 Департ амент  охорони здоров’я +7 867 933,00 +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +7 867 933,00 +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +7 588 493,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -279 440,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюджету +7 588 493,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -279 440,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

з них:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

     в тому числі:

=  придбання паливно-маст ильних мат еріалів +1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

 =  співфінансування заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку проект у 
"Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у людей"

+6 139 997,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 727 936,00 

з них:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+6 139 997,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 727 936,00 

     в т ому числі:
 =  придбання обладнання (в т .ч. медичного) і 
предмет ів довгост рокового корист ування для 
КНП "Вінницький регіональний клінічний 
лікувально-діагност ичний цент р серцево-
судинної пат ології" 

+6 083 729,00 +6 083 729,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 784 204,00 

- придбання паливно-маст ильних мат еріалів +56 268,00 +56 268,00 +56 268,00

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

+279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

в тому числі:
 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

     в т ому числі:
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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

- придбання паливно-маст ильних мат еріалів +279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

1500000 Департамент капітального будівництва +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00
1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00

з них:

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

 - за рахунок доходів бюдж ет у +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00
1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів дошкільної освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

+739 193,00 +739 193,00 +739 193,00 +739 193,00

1511020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

в тому числі:

 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів загальної середньої освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                          -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 
в т ому числі:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у – 
(укрит т ів, бомбосховищ т ощо) комунальних 
некомерційних підприємст в охорони здоров’я

-3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

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

-3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

1518110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха                     

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

в тому числі:

 - капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту 
по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний 
номер об’єкту нерухомого майна 1379245305101)

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00
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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

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00
2610000 Департ амент  маркет ингу міст а т а т уризму -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00

2610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00

ВСЬОГО -900 367,00 -900 367,00 -3 844 622,00 +900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



7

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
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради

0217370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій
в тому числі:

- розроблення документації із землеустрою на земельні
ділянки водного фонду комунальної власності Вінницької
міської територіальної громади за межами м. Вінниця на
підставі дозволів, наданих рішеннями міської ради

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -6 800,00 -6 800,00 

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що
розташовані на території Вінницької міської територіальної
громади за межами м. Вінниці

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами +6 800,00 +6 800,00

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха
 в тому числі:

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного, техногенного,
соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах
воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"

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

з них:
 = ст ворення т а використ ання місцевого 
мат еріального резерву для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних сит уацій в умовах воєнного 
ст ану

-2 240 000,00 -2 240 000,00 

 =   придбання паливно-маст ильних мат еріалів +2 240 000,00 +2 240 000,00

1300000 Департамент міського господарства -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 
1310000 Департ амент  міського господарст ва -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

1316020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають
житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

в тому числі:

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 3
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 01.12.2022 р. №2591
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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

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних
необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-
комунального господарства

-2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності +1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 
1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і +1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

1916030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами +1 349 700,00 +1 349 700,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька
спеціалізована монтажно-експлуатаційна дільниця з
організації дорожнього руху"

Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

0800000 Департамент соціальної політики
0810000 Департ амент  соціальної політ ики
0813240 3240 Інші заклади та заходи

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального
забезпечення
в тому числі:

- надання соціальної підтримки окремим категоріям
громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і
заходів, професійних свят, ювілеїв, пам’ятних дат

Комплексна програма "Основні напрямки
соціальної політики Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами -80 000,00 -80 000,00 

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих
(померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації
проти України

Комплексна програма "Основні напрямки
соціальної політики Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами +80 000,00 +80 000,00

0600000 Департамент освіти -10 000 000,00 -10 000 000,00 
0610000 Департ амент  освіт и -10 000 000,00 -10 000 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -7 500 022,00 -7 500 022,00 

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету -1 635 000,00 -1 635 000,00 

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -1 635 000,00 -1 635 000,00 

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и -1 335 000,00 -1 335 000,00 
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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

0611022 1022 0922
Надання загальної середньої освіт и спеціальними закладами
загальної середньої освіт и для діт ей, які пот ребуют ь
корекції фізичного т а/або розумового розвит ку

-300 000,00 -300 000,00 

0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами  позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з дітьми 

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -400 000,00 -400 000,00 

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -464 978,00 -464 978,00 
0611142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -464 978,00 -464 978,00 

в тому числі:
- виконання інших заходів Програми розвитку освіти

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024
роки

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -464 978,00 -464 978,00 

з них:
 = фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 
організації "Благодійний заклад - Цент р ест ет ичного 
виховання діт ей"  

-36 000,00 -36 000,00 

 =  виконання інших заходів Програми -428 978,00 -428 978,00 

0700000 Департамент охорони здоров’я +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 
0710000 Департ амент  охорони здоров’я +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -279 440,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -279 440,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -279 440,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 448 496,00 +1 448 496,00

з них:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+1 448 496,00 +1 448 496,00

     в т ому числі:
= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів +1 448 496,00 +1 448 496,00

 =  співфінансування заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку 
проект у "Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у 
людей"

-1 727 936,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

з них:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають 
вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-1 727 936,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

     в т ому числі:
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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

 = придбання обладнання (в т .ч. медичного) 
і предмет ів довгост рокового корист ування 
для КНП "Вінницький регіональний 
клінічний лікувально-діагност ичний цент р 
серцево-судинної пат ології" 

-1 784 204,00 +6 083 729,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів +56 268,00 +56 268,00

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим +279 440,00 +279 440,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами +279 440,00 +279 440,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +279 440,00 +279 440,00

в тому числі:
 = заходи з розвитку та підтримки 
комунальних некомерційних підприємств, що 
надають вторинну спеціалізовану медичну 
допомогу

+279 440,00 +279 440,00

     в т ому числі:
- придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів +279 440,00 +279 440,00

1500000 Департамент капітального будівництва +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00
1510000 Департ амент  капіт ального будівницт ва +12 260 807,00 +12 260 807,00 +12 260 807,00

1511010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Програма розвитку освіти Вінницької міської 
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від 
24.12.2021 №719, зі змінами +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

з них:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - 
укрит т ів комунальних закладів дошкільної освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1511021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1512010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню                          Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від 
24.12.2021 №758, зі змінами -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

в тому числі:
- капітальний ремонт споруд цивільного захисту – (укриттів,

бомбосховищ тощо) комунальних некомерційних
підприємств охорони здоров’я

-3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 
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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

1518110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха                     

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 від
18.03.2020 № 2209, зі змінами +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

в тому числі:

- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту
по вул. Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер
об’єкту нерухомого майна 1379245305101)

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

ВСЬОГО -782 367,00 +782 367,00 +782 367,00

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від01.12.2022 р. №2591

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 -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00
з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00

0160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах -118 000,00 -118 000,00 -209 600,00 +118 000,00 +118 000,00 +118 000,00

1000 1000 Освіта -10 000 000,00 -10 000 000,00 -2 300 022,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 -4 000 000,00 
з них:

- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. +3 739 193,00 +3 739 193,00 +3 739 193,00 +3 739 193,00

 - за рахунок доходів бюдж ет у -10 000 000,00 -10 000 000,00 -2 300 022,00 +2 260 807,00 +2 260 807,00 +2 260 807,00 -7 739 193,00 
1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -7 500 022,00 -7 500 022,00 -2 300 022,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 -4 500 022,00 

з них:
 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів дошкільної освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

+739 193,00 +739 193,00 +739 193,00 +739 193,00

- на оснащення оновленого другого корпусу ЗДО №16

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

-1 635 000,00 -1 635 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +1 365 000,00

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и -1 335 000,00 -1 335 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +1 665 000,00

з них:

 - капіт альний ремонт  споруд цивільного захист у - укрит т ів 
комунальних закладів загальної середньої освіт и +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

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

+3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00 +3 000 000,00

1022 1022 0922
Надання загальної середньої освіт и спеціальними закладами
загальної середньої освіт и для діт ей, які пот ребуют ь корекції
фізичного т а/або розумового розвит ку

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

1070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти,
заходи із позашкільної роботи з дітьми 

-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 

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
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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

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

1142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 

в тому числі:

- виконання інших заходів Програми розвитку освіти Вінницької
міської територіальної громади на 2022-2024 роки

-464 978,00 -464 978,00 -464 978,00 

з них:

 =  фінансова допомога Вінницькій міській благодійній 
організації "Благодійний заклад - Цент р ест ет ичного 
виховання діт ей"  

-36 000,00 -36 000,00 -36 000,00 

 =  виконання інших заходів Програми -428 978,00 -428 978,00 -428 978,00 

2000 2000 Охорона здоров’я +7 867 933,00 +7 867 933,00 -11 607 126,00 -11 607 126,00 -11 607 126,00 -3 739 193,00 
з них:

- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

 - за рахунок доходів бюдж ет у +7 867 933,00 +7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +7 588 493,00 +7 588 493,00 -11 607 126,00 -11 607 126,00 -11 607 126,00 -4 018 633,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +7 588 493,00 +7 588 493,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -279 440,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

в тому числі:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

     в т ому числі:

=  придбання паливно-маст ильних мат еріалів +1 448 496,00 +1 448 496,00 +1 448 496,00

 =  співфінансування заходів з виконання спільного з 
Між народним банком реконст рукції т а розвит ку проект у 
"Поліпшення охорони здоров'я на служ бі у людей"

+6 139 997,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 727 936,00 

з них:
 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+6 139 997,00 +6 139 997,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 727 936,00 

     в т ому числі:
 =  придбання обладнання (в т .ч. 
медичного) і предмет ів довгост рокового 
корист ування для КНП "Вінницький 
регіональний клінічний лікувально-
діагност ичний цент р серцево-судинної 

+6 083 729,00 +6 083 729,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -7 867 933,00 -1 784 204,00 

= придбання паливно-маст ильних мат еріалів +56 268,00 +56 268,00 +56 268,00

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився
в бюджеті станом на 01.01.2022р.

-3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 
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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

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

з них:
 - капітальний ремонт споруд цивільного захисту – 
(укриттів, бомбосховищ тощо) комунальних 
некомерційних підприємств охорони здоров’я

-3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 -3 739 193,00 

2030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

+279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету +279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

в тому числі:

 = заходи з розвитку та підтримки комунальних 
некомерційних підприємств, що надають вторинну 
спеціалізовану медичну допомогу

+279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

     в т ому числі:

- придбання паливно-маст ильних мат еріалів +279 440,00 +279 440,00 +279 440,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення
з них:

- за рахунок доходів бюдж ет у
3240 3240 Інші заклади та заходи

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального забезпечення

в тому числі:

- надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до
загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних
свят, ювілеїв, пам’ятних дат

-80 000,00 -80 000,00 -80 000,00 

- відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих)
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +1 349 700,00 +1 349 700,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -911 107,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у +1 349 700,00 +1 349 700,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -911 107,00 

6020 6020 0620
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,
що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні
послуги

-2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

в тому числі:
- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального
обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних
матеріальних активів для підприємств житлово-комунального
господарства

-2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 -2 260 807,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +1 349 700,00 +1 349 700,00 +1 349 700,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у

7370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій
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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

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

з них:
- розроблення документації із землеустрою на земельні ділянки

водного фонду комунальної власності Вінницької міської
територіальної громади за межами м. Вінниця на підставі дозволів,
наданих рішеннями міської ради

-6 800,00 -6 800,00 -6 800,00 

- розроблення паспортів водних об’єктів (ставків), що розташовані
на території Вінницької міської територіальної громади за межами
м. Вінниці

+6 800,00 +6 800,00 +6 800,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 
в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька спеціалізована
монтажно-експлуатаційна дільниця з організації дорожнього руху"

-1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 -1 349 700,00 

8100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

8110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

 в тому числі:
- капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту по вул.

Замостянська, 34А в м. Вінниці (реєстраційний номер об’єкту
нерухомого майна 1379245305101)

+10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00 +10 000 000,00

- виконання заходів "Програми запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального
характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану,
ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки"
з них:

 =  ст ворення т а використ ання місцевого мат еріального 
резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
сит уацій в умовах воєнного ст ану

-2 240 000,00 -2 240 000,00 -2 240 000,00 

 =   придбання паливно-маст ильних мат еріалів +2 240 000,00 +2 240 000,00 +2 240 000,00

ВСЬОГО -900 367,00 -900 367,00 -2 509 622,00 +900 367,00 +900 367,00 +900 367,00

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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