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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 15.12.2022 р. № 2751 
м. Вінниця 

 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади 

 
Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, комунального господарства та благоустрою, транспорту та міської 
мобільності, соціальної політики, земельних ресурсів, освіти, охорони здоров’я, 
культури, фінансів, маркетингу міста та туризму, комітету по фізичній культурі 
і спорту, враховуючи наказ начальника Вінницької обласної військової 
адміністрації від 08.12.2022р. №2749, 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 4 236 844,30 гривні, в тому числі за 
рахунок субвенцій з обласного бюджету – на 4 236 844,30 гривні згідно з 
додатком 1 до рішення. 
 
1.2. Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 6 195 682,70 гривні згідно з додатками   3-
7 до рішення. 
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1.3. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 10 432 527,0 гривень згідно з додатками      
3-7 до рішення. 
 
1.4. Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів згідно з 
додатками 3-7 до рішення. 
 
1.5. Збільшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 10 432 527,0 гривень 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 +4 236 844,30 +4 236 844,30

41000000 Від органів державного управління +4 236 844,30 +4 236 844,30

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +4 236 844,30 +4 236 844,30
з них:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету +4 236 844,30 +4 236 844,30

в т ому числі:

 = на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 
міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

+1 312 688,00 +1 312 688,00

 = для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та 
їхніх дітей

+2 924 156,30 +2 924 156,30

Разом доходів +4 236 844,30 +4 236 844,30

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 15.12.2022 р. №2751
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

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

-10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

Загальне фінансування -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

600000 Фінансування за активними операціями -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

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

-10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

Загальне фінансування -10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00

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 2
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 15.12.2022 р. №2751



3

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 15.12.2022 р. №2751

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 +292 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 792 043,00
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +292 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 792 043,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +292 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 792 043,00

0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-120 006,00 -120 006,00 -120 006,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +59 034,00 +59 034,00 +59 034,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень
суду на 2021 - 2025 роки

+59 034,00 +59 034,00 +59 034,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +60 972,00 +60 972,00 +60 972,00

в тому числі:
- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської
територіальної громади на 2014-2023 роки"

+60 972,00 +60 972,00 +60 972,00

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

+292 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 792 043,00

 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"

+292 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 792 043,00

з них:
 =  придбання паливно-маст ильних мат еріалів -361 392,00 -361 392,00 -361 392,00 
 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю +200 000,00 +200 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 700 000,00

= забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +453 435,00 +453 435,00 +453 435,00

1300000 Департамент міського господарства -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 
1310000 Департ амент  міського господарст ва -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 

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

-1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

видатки 
споживання

з них

видатки 
розвитку

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
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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

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

в тому числі:

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

-1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

1316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 104 790,00 -1 104 790,00 -1 104 790,00 -1 104 790,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -1 431 596,00 -1 431 596,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 -26 450,00 

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою -1 431 596,00 -1 431 596,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 -26 450,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -1 431 596,00 -1 431 596,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00 -26 450,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 087 596,00 -1 087 596,00 +1 467 372,00 +1 467 372,00 +1 467 372,00 +379 776,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:
- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до

судово-медичного моргу
-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 
в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних
підприємств"

-62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -244 000,00 -244 000,00 -244 000,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 
1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 
в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

0800000 Департамент соціальної політики +4 236 844,30 +4 236 844,30 +4 236 844,30
0810000 Департ амент  соціальної політ ики +4 236 844,30 +4 236 844,30 +4 236 844,30

з них:
- за рахунок субвенцій з обласного бюдж ет у +4 236 844,30 +4 236 844,30 +4 236 844,30
- за рахунок доходів бюдж ет у

0813030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+1 312 688,00 +1 312 688,00 +1 312 688,00

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +1 560 236,00 +1 560 236,00 +1 560 236,00

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+247 548,00 +247 548,00 +247 548,00

з них:
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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

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

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах
загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+1 312 688,00 +1 312 688,00 +1 312 688,00

0813036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд елект рот ранспорт ом
окремим кат егоріям громадян -247 548,00 -247 548,00 -247 548,00 

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
-247 548,00 -247 548,00 -247 548,00 

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:
 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00
     з них:

=  забезпечення безкошт овними ліками громадян, які 
пост раж дали внаслідок Чорнобильської кат аст рофи, 
віднесених до кат егорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС, віднесених до кат егорії 3, т а пот ерпілих 
діт ей, що лікуют ься амбулат орно

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +2 774 156,30 +2 774 156,30 +2 774 156,30

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального забезпечення +2 774 156,30 +2 774 156,30 +2 774 156,30

в тому числі:

- надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам
цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної
громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування
внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об’єктам
Вінницької міської територіальної громади під час військової
агресії Російської Федерації проти України

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які
встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської
ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної
громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним
підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,
які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або
безкоштовно)

-134 388,00 -134 388,00 -134 388,00 

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

+134 388,00 +134 388,00 +134 388,00

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників
бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного
бюджету

+2 924 156,30 +2 924 156,30 +2 924 156,30

3600000 Департамент земельних ресурсів -70 200,00 -70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00
3610000 Департ амент  земельних ресурсів -70 200,00 -70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -70 200,00 -70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00
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виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
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з них

видатки 
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3610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-70 200,00 -70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00

0600000 Департамент освіти -548 937,00 -548 937,00 +2 480 549,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +2 515 063,00
0610000 Департ амент  освіт и -548 937,00 -548 937,00 +2 480 549,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +2 515 063,00

з них:
 - за рахунок освіт ньої субвенції з держ авного бюдж ет у +931 460,00
 - за рахунок доходів бюдж ет у -548 937,00 -548 937,00 +1 549 089,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +2 515 063,00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +2 365 015,00 +2 365 015,00 +2 687 789,00 +2 365 015,00

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+1 122 991,00 +1 122 991,00 +1 025 335,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +4 186 991,00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +1 173 601,00 +1 173 601,00 +1 068 045,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +4 237 601,00

з них:

=  на оплат у енергосервісного договору за об'єкт ом 
енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвіт ня 
школа І-ІІІ ст упенів № 32 Вінницької міської ради"

+56 046,00 +56 046,00 +56 046,00 +56 046,00

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

-50 610,00 -50 610,00 -42 710,00 -50 610,00 

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -44 010,00 -44 010,00 +895 390,00 -44 010,00 

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +1 065 305,00 +1 065 305,00 +1 782 715,00 +1 065 305,00

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +1 065 305,00 +1 065 305,00 +1 782 715,00 +1 065 305,00

0611032 1032 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

-1 109 315,00 -1 109 315,00 -887 325,00 -1 109 315,00 

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

-950 317,00 -950 317,00 -88 436,00 -950 317,00 

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

-367 738,00 -367 738,00 +470 047,00 -367 738,00 

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

-411 748,00 -411 748,00 +433 977,00 -411 748,00 

0611092 1092 0930 Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-т ехнічної)
освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок освіт ньої субвенції +44 010,00 +44 010,00 +36 070,00 +44 010,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -3 176 418,00 -3 176 418,00 -2 500 163,00 -3 176 418,00 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері освіт и -3 077 418,00 -3 077 418,00 -2 500 163,00 -3 077 418,00 

в тому числі:
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- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним
ремонтом закладів освіти

-75 328,00 -75 328,00 -58 514,00 -75 328,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -2 945 383,00 -2 945 383,00 -2 398 131,00 -2 945 383,00 

 - здійснення централізованого господарського обслуговування -56 707,00 -56 707,00 -43 518,00 -56 707,00 

0611142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 
в тому числі:

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

-99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 

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

-99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 412,00 -1 412,00 -752,00 -1 412,00 

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльност і інклюзивно-ресурсних цент рів за рахунок
кошт ів місцевого бюдж ет у -1 412,00 -1 412,00 -752,00 -1 412,00 

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників

-45 985,00 -45 985,00 -8 661,00 -45 985,00 

0618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

+548 937,00 +548 937,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +2 495 010,00

 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"

+548 937,00 +548 937,00 +548 937,00

з них:
=  забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +548 937,00 +548 937,00 +548 937,00

0700000 Департамент охорони здоров’я -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

0710000 Департ амент  охорони здоров’я -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

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

+1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

     в тому числі:
=  придбання обладнання (в т .ч. медичного) і 
предмет ів довгост рокового корист ування +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00



8
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 =  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"

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

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

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

     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" 

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

1000000 Департамент культури +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00
1010000 Департ амент  культ ури +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +346 600,00 +346 600,00 +346 600,00
1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -470 065,00 -470 065,00 -470 065,00 

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

+74 021,00 +74 021,00 +74 021,00

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00
в тому числі:
 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00

1018110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

+49 444,00 +49 444,00 +49 444,00

 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"

+49 444,00 +49 444,00 +49 444,00

з них:
=  забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +49 444,00 +49 444,00 +49 444,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +399 300,00 +399 300,00 -47 176,00 +399 300,00
1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +399 300,00 +399 300,00 -47 176,00 +399 300,00

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +399 300,00 +399 300,00 -47 176,00 +399 300,00

1115030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +48 600,00 +48 600,00 -47 176,00 +48 600,00

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +48 600,00 +48 600,00 -47 176,00 +48 600,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

1115062 5062 0810 Підт римка спорт у вищих досягнень т а організацій, які
здійснюют ь фізкульт урно-спорт ивну діяльніст ь в регіоні +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

в тому числі:
 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

з них:
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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

  =  Громадська організація "Дит ячий хокейний клуб 
"Пат ріот " +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

1118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

+20 700,00 +20 700,00 +20 700,00

 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"

+20 700,00 +20 700,00 +20 700,00

з них:
=  забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +20 700,00 +20 700,00 +20 700,00

3700000 Департамент фінансів -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 
3710000 Департ амент  фінансів -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 
в тому числі:

- бюджету Балаклійської міської територіальної громади для
відновлення об’єктів житлово-комунального господарства і
соціальної сфери Балаклійської міської територіальної громади та
підготовки територіальної громади до опалювального сезону 2022-
2023 років

-6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму
2610000 Департ амент  маркет ингу міст а т а т уризму

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 
2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі т уризму т а курорт ів -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 

в тому числі:
  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 

2618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха

+6 755,00 +6 755,00 +6 755,00

 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"

+6 755,00 +6 755,00 +6 755,00

з них:
=  забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +6 755,00 +6 755,00 +6 755,00

ВСЬОГО -6 195 682,70 -6 195 682,70 +2 480 549,00 -47 176,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00 +4 236 844,30

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ



(грн.)

(грн.)

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 

2

9770

в тому числі :

 - для відновлення об’єктів житлово-комунального 
господарства і соціальної сфери Балаклійської 
міської територіальної громади та підготовки 
територіальної громади до опалювального сезону 
2022-2023 років

-6 060 000,00 

20524000000 Бюджету Балаклійської міської територіальної громади -6 060 000,00 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету -6 060 000,00 

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

Спеціальний фонд +0,00

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 
отримувача міжбюджетного трансферту Усього

Усього за розділами I, II, у тому числі: +4 236 844,30
Загальний фонд +4 236 844,30

 - на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на міжміських 
внутрішньообласних маршрутах загального 
користування

1 312 688,00

 - для здійснення компенсаційної виплати за навчання 
учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок 
субвенції з обласного бюджету

2 924 156,30

02100000000 Обласний бюджет 4 236 844,30

в т ому числі:

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 236 844,30

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

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

Додаток  4
    до рішення виконавчого комітету міської ради

від 15.12.2022 р. №2751

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік



9770

В.о. керуючого справами виконкому   Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

Загальний фонд -6 060 000,00 
Спеціальний фонд +2 560 000,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: -3 500 000,00 

в тому числі :

 - для відновлення об’єктів житлово-комунального 
господарства і соціальної сфери Балаклійської 
міської територіальної громади та підготовки 
територіальної громади до опалювального сезону 
2022-2023 років

+2 560 000,00

20524000000 Бюджету Балаклійської міської територіальної громади +2 560 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 560 000,00
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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 +3 912 049,00 +412 049,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради +3 912 049,00 +412 049,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00
0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +59 034,00 +59 034,00

в тому числі:
- виконання заходів Програми для забезпечення виконання

рішень суду на 2021 - 2025 роки
Програма для забезпечення виконання рішень
суду на 2021 - 2025 роки

Рішення міської ради від
04.12.2020р. №19, зі змінами +59 034,00 +59 034,00

0216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +60 972,00 +60 972,00
в тому числі:

- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців
багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків  Вінницької міської 
територіальної громади на 2014-2023 роки"

Програма "Розвиток самоорганізації мешканців
багатоквартирних будинків та підтримка
розвитку об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків Вінницької міської
територіальної громади на 2014-2023 роки"

Рішення міської ради від
26.09.2014р. №1825, зі змінами +60 972,00 +60 972,00

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха +3 792 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

 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 +3 792 043,00 +292 043,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

з них:
 =  придбання паливно-маст ильних мат еріалів -361 392,00 -361 392,00 
 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю +3 700 000,00 +200 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

= забезпечення функціонування муніципальних 
"пункт ів незламност і" +453 435,00 +453 435,00

1300000 Департамент міського господарства -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 
1310000 Департ амент  міського господарст ва -2 198 892,00 -2 198 892,00 -2 198 892,00 

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 -1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

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 15.12.2022 р. №2751

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
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму
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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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

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

-1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

1316030 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 -1 104 790,00 -1 104 790,00 -1 104 790,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -26 450,00 -1 431 596,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00

1410000 Департ амент  комунального господарст ва т а благоуст рою -26 450,00 -1 431 596,00 +1 405 146,00 +1 405 146,00

1416030 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 +379 776,00 -1 087 596,00 +1 467 372,00 +1 467 372,00

1416090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -100 000,00 -100 000,00 

в тому числі:

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій
до судово-медичного моргу

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

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами -100 000,00 -100 000,00 

1417670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання
Програма розвитку та утримання житлово-
комунального господарства Вінницької міської
територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від
28.09.2018р. №1350, зі змінами -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 

в тому числі:
- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат

комунальних підприємств" -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 

1418120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах

Програма забезпечення охорони та рятування
життя людей на водних об’єктах Вінницької
міської територіальної громади на період 2022-
2024 роки

Рішення міської ради від
27.08.2021р. №540 -244 000,00 -244 000,00 

1900000 Департамент транспорту та міської мобільності -1 136 999,00 -1 136 999,00 
1910000 Департ амент  т ранспорт у т а міської мобільност і -1 136 999,00 -1 136 999,00 

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт
Вінниця", що обслуговує внутрішні та
міжнародні перевезення в регіоні, на 2020-2024
роки

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №105, зі змінами -1 136 999,00 -1 136 999,00 

в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -1 136 999,00 -1 136 999,00 
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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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

0800000 Департамент соціальної політики
0810000 Департ амент  соціальної політ ики

0813030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та
компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами

0813033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +247 548,00 +247 548,00

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій

громадян Вінницької міської територіальної громади +247 548,00 +247 548,00

0813036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд
елект рот ранспорт ом окремим кат егоріям громадян -247 548,00 -247 548,00 

в тому числі:

- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій
громадян Вінницької міської територіальної громади -247 548,00 -247 548,00 

0813050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- забезпечення безкошт овними ліками громадян, які
пост раж дали внаслідок Чорнобильської кат аст рофи,
віднесених до кат егорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків
аварії на ЧАЕС, віднесених до кат егорії 3, т а пот ерпілих
діт ей, що лікуют ься амбулат орно

+150 000,00 +150 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -150 000,00 -150 000,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального
забезпечення -150 000,00 -150 000,00 

в тому числі:

- надання одноразової матеріальної грошової допомоги
родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської
територіальної громади, що загинули чи отримали поранення
та/або травмування внаслідок ракетних ударів по
інфраструктурі та житловим об’єктам Вінницької міської
територіальної громади під час 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 -150 000,00 -150 000,00 
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всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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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
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами,
які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету
міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської
територіальної громади (відшкодування втрат комунальним
некомерційним підприємствам та комунальним
підприємствам охорони здоров’я, які надають платні медичні
послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами -134 388,00 -134 388,00 

- 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 +134 388,00 +134 388,00

0600000 Департамент освіти +2 515 063,00 -548 937,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00
0610000 Департ амент  освіт и +2 515 063,00 -548 937,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00

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 +2 365 015,00 +2 365 015,00

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету +4 186 991,00 +1 122 991,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +4 186 991,00 +1 122 991,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и +4 237 601,00 +1 173 601,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00

з них:

= на оплат у енергосервісного договору за об'єкт ом 
енергосервісу будівлі комунального закладу 
"Загальноосвіт ня школа І-ІІІ ст упенів № 32 Вінницької 
міської ради"

+56 046,00 +56 046,00

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

-50 610,00 -50 610,00 

0611030 1030 0922 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої
субвенції

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -44 010,00 -44 010,00 

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и +1 065 305,00 +1 065 305,00

з них:
 - за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету +1 065 305,00 +1 065 305,00

0611032 1032 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

-1 109 315,00 -1 109 315,00 
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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
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

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 -950 317,00 -950 317,00 

0611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти -367 738,00 -367 738,00 

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -367 738,00 -367 738,00 

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

-411 748,00 -411 748,00 

0611092 1092 0930
Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-
т ехнічної) освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок
освіт ньої субвенції

+44 010,00 +44 010,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -3 176 418,00 -3 176 418,00 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері освіт и Програма розвитку освіти Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -3 077 418,00 -3 077 418,00 

з них:
- здійснення технічного нагляду за будівництвом і

капітальним ремонтом закладів освіти -75 328,00 -75 328,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -2 945 383,00 -2 945 383,00 

- здійснення централізованого господарського
обслуговування -56 707,00 -56 707,00 

0611142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -99 000,00 -99 000,00 
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 -99 000,00 -99 000,00 

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

-99 000,00 -99 000,00 

0611150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів Програма розвитку освіти Вінницької міської
територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -1 412,00 -1 412,00 

0611151 1151 0990 Забезпечення діяльност і інклюзивно-ресурсних цент рів за
рахунок кошт ів місцевого бюдж ет у -1 412,00 -1 412,00 

0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами -45 985,00 -45 985,00 

0618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха +548 937,00 +548 937,00
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
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Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

 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 +548 937,00 +548 937,00

з них:
= забезпечення функціонування муніципальних 
"пункт ів незламност і" +548 937,00 +548 937,00

0700000 Департамент охорони здоров’я -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00
0710000 Департ амент  охорони здоров’я -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

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

+1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

     в т ому числі:
= придбання обладнання (в т .ч. медичного) 
і предмет ів довгост рокового корист ування +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

 =  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"

-1 946 073,00 -1 946 073,00 

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

-1 946 073,00 -1 946 073,00 

     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" 

-1 946 073,00 -1 946 073,00 
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Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

1000000 Департамент культури +155 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00
1010000 Департ амент  культ ури +155 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
Програма розвитку культури і мистецтва
Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642 +346 600,00 +346 600,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок
Програма розвитку культури і мистецтва
Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642 -470 065,00 -470 065,00 

1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури і мистецтва
Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642 +74 021,00 +74 021,00

1014070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії 
Програма розвитку культури і мистецтва
Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642, зі змінами +155 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00

в тому числі:
 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" +155 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00

1018110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха +49 444,00 +49 444,00

 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 +49 444,00 +49 444,00

з них:

= забезпечення функціонування муніципальних 
"пункт ів незламност і" +49 444,00 +49 444,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту +399 300,00 +399 300,00
1110000 Коміт ет  по фізичній культ урі і спорт у +399 300,00 +399 300,00

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 +48 600,00 +48 600,00

1115031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +48 600,00 +48 600,00

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та 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 +330 000,00 +330 000,00

1115062 5062 0810 Підт римка спорт у вищих досягнень т а організацій, які 
здійснюют ь фізкульт урно-спорт ивну діяльніст ь в регіоні +330 000,00 +330 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +330 000,00 +330 000,00
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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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

з них:
  =  Громадська організація "Дит ячий хокейний клуб 
"Пат ріот " +330 000,00 +330 000,00

1118110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха +20 700,00 +20 700,00

 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 +20 700,00 +20 700,00

з них:
= забезпечення функціонування муніципальних 
"пункт ів незламност і" +20 700,00 +20 700,00

3700000 Департамент фінансів -3 500 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00
3710000 Департ амент  фінансів -3 500 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -3 500 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00

в тому числі:
- бюджету Балаклійської міської територіальної громади для

відновлення об’єктів житлово-комунального господарства і
соціальної сфери Балаклійської міської територіальної
громади та підготовки територіальної громади до
опалювального сезону 2022-2023 років

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -3 500 000,00 -6 060 000,00 2 560 000,00 2 560 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму
2610000 Департ амент  маркет ингу міст а т а т уризму
2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -6 755,00 -6 755,00 

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі т уризму т а курорт ів Програма розвитку туризму Вінницької міської
територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від
30.10.2020р. № 2461, зі змінами -6 755,00 -6 755,00 

в тому числі:
  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» -6 755,00 -6 755,00 

2618110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха +6 755,00 +6 755,00

 в тому числі:
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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 Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд
Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму

- 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 від
18.03.2020р. №2209, зі змінами +6 755,00 +6 755,00

з них:
= забезпечення функціонування муніципальних 
"пункт ів незламност і" +6 755,00 +6 755,00

ВСЬОГО +120 006,00 -10 242 321,00 +10 362 327,00 +10 362 327,00

                                                                                                                В.о. керуючого справами виконкому            Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 15.12.2022 р. №2751

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 -131 172,00 -131 172,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 -60 972,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -131 172,00 -131 172,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 -60 972,00 

0160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах -190 206,00 -190 206,00 +70 200,00 +70 200,00 +70 200,00 -120 006,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління +59 034,00 +59 034,00 +59 034,00
 в тому числі:
- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2021-2025 роки +59 034,00 +59 034,00 +59 034,00

1000 1000 Освіта -1 097 874,00 -1 097 874,00 +2 480 549,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +1 966 126,00
з них:

 - за рахунок освіт ньої субвенції з держ авного бюдж ет у +931 460,00
 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 097 874,00 -1 097 874,00 +1 549 089,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +1 966 126,00

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти +2 365 015,00 +2 365 015,00 +2 687 789,00 +2 365 015,00

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+1 122 991,00 +1 122 991,00 +1 025 335,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +4 186 991,00

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +1 173 601,00 +1 173 601,00 +1 068 045,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +3 064 000,00 +4 237 601,00

з них:

=  на оплат у енергосервісного договору за об'єкт ом 
енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвіт ня 
школа І-ІІІ ст упенів № 32 Вінницької міської ради"

+56 046,00 +56 046,00 +56 046,00 +56 046,00

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

-50 610,00 -50 610,00 -42 710,00 -50 610,00 

1030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -44 010,00 -44 010,00 +895 390,00 -44 010,00 

1031 1031 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +1 065 305,00 +1 065 305,00 +1 782 715,00 +1 065 305,00

з них:
 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету +1 065 305,00 +1 065 305,00 +1 782 715,00 +1 065 305,00

1032 1032 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

-1 109 315,00 -1 109 315,00 -887 325,00 -1 109 315,00 

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  6

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

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

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

-950 317,00 -950 317,00 -88 436,00 -950 317,00 

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

-367 738,00 -367 738,00 +470 047,00 -367 738,00 

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

-411 748,00 -411 748,00 +433 977,00 -411 748,00 

1092 1092 0930 Підгот овка кадрів закладами професійної (професійно-т ехнічної)
освіт и т а іншими закладами освіт и за рахунок освіт ньої субвенції +44 010,00 +44 010,00 +36 070,00 +44 010,00

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти -3 176 418,00 -3 176 418,00 -2 500 163,00 -3 176 418,00 

1141 1141 0990 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері освіт и -3 077 418,00 -3 077 418,00 -2 500 163,00 -3 077 418,00 
в тому числі:

- здійснення технічного нагляду за будівництвом і капітальним
ремонтом закладів освіти

-75 328,00 -75 328,00 -58 514,00 -75 328,00 

 - централізоване ведення бухгалтерського обліку -2 945 383,00 -2 945 383,00 -2 398 131,00 -2 945 383,00 

 - здійснення централізованого господарського обслуговування -56 707,00 -56 707,00 -43 518,00 -56 707,00 

1142 1142 0990 Інші програми т а заходи у сфері освіт и -99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 

в тому числі:

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

-99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 

з них:

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

-99 000,00 -99 000,00 -99 000,00 

1150 1150 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів -1 412,00 -1 412,00 -752,00 -1 412,00 

1151 1151 0990 Забезпечення діяльност і інклюзивно-ресурсних цент рів за рахунок
кошт ів місцевого бюдж ет у -1 412,00 -1 412,00 -752,00 -1 412,00 

1160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку
педагогічних працівників

-45 985,00 -45 985,00 -8 661,00 -45 985,00 

2000 2000 Охорона здоров’я -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -1 946 073,00 -1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

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

+1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

     в т ому числі:
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класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

=  придбання обладнання (в т .ч. медичного) і 
предмет ів довгост рокового корист ування +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00 +1 946 073,00

 =  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"

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

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

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

     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" 

-1 946 073,00 -1 946 073,00 -1 946 073,00 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +4 236 844,30 +4 236 844,30 +4 236 844,30
з них:

- за рахунок субвенцій з обласного бюдж ет у +4 236 844,30 +4 236 844,30 +4 236 844,30
- за рахунок доходів бюдж ет у

3030 3030
Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених
законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації
за пільговий проїзд окремих категорій громадян

+1 312 688,00 +1 312 688,00 +1 312 688,00

3033 3033 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд авт омобільним
т ранспорт ом окремим кат егоріям громадян +1 560 236,00 +1 560 236,00 +1 560 236,00

 в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
+247 548,00 +247 548,00 +247 548,00

- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах
загального користування за рахунок субвенції з обласного бюджету

+1 312 688,00 +1 312 688,00 +1 312 688,00

3036 3036 1070 Компенсаційні виплат и на пільговий проїзд елект рот ранспорт ом
окремим кат егоріям громадян -247 548,00 -247 548,00 -247 548,00 

в тому числі:
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян

Вінницької міської територіальної громади
-247 548,00 -247 548,00 -247 548,00 

3050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:
 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00
     з них:
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=  забезпечення безкошт овними ліками громадян, які 
пост раж дали внаслідок Чорнобильської кат аст рофи, 
віднесених до кат егорії 1, 2, учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до кат егорії 3, т а 
пот ерпілих діт ей, що лікуют ься амбулат орно

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +2 774 156,30 +2 774 156,30 +2 774 156,30

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захист у і соціального забезпечення +2 774 156,30 +2 774 156,30 +2 774 156,30

в тому числі:

 - надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам 
цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної 
громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування 
внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об’єктам 
Вінницької міської територіальної громади під час військової 
агресії Російської Федерації проти України

-150 000,00 -150 000,00 -150 000,00 

- надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які
встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської
ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної
громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним
підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров’я,
які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або
безкоштовно)

-134 388,00 -134 388,00 -134 388,00 

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

+134 388,00 +134 388,00 +134 388,00

- для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників
бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного
бюджету

+2 924 156,30 +2 924 156,30 +2 924 156,30

4000 4000 Культура i мистецтво +20 491,00 +20 491,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +106 491,00
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у +20 491,00 +20 491,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +106 491,00
4030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек +346 600,00 +346 600,00 +346 600,00
4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок -470 065,00 -470 065,00 -470 065,00 

4060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

+74 021,00 +74 021,00 +74 021,00

4070 4070 0823 Фінансова підтримка кінематографії +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00
в тому числі:
 - фінансова підтримка МКП "Кінотеатр "Родина" +69 935,00 +69 935,00 +86 000,00 +86 000,00 +86 000,00 +155 935,00

5000 5000 Фiзична культура i спорт +378 600,00 +378 600,00 -47 176,00 +378 600,00
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у +378 600,00 +378 600,00 -47 176,00 +378 600,00
5030 5030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту +48 600,00 +48 600,00 -47 176,00 +48 600,00

5031 5031 0810 Ут римання т а навчально-т ренувальна робот а комунальних
дит ячо-юнацьких спорт ивних шкіл +48 600,00 +48 600,00 -47 176,00 +48 600,00

5060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

5062 5062 0810 Підт римка спорт у вищих досягнень т а організацій, які 
здійснюют ь фізкульт урно-спорт ивну діяльніст ь в регіоні +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00
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в тому числі:
 - фінансова підтримка спортивних команд та організацій +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

з них:
  =  Громадська організація "Дит ячий хокейний клуб 
"Пат ріот " +330 000,00 +330 000,00 +330 000,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -1 126 624,00 -1 126 624,00 -731 520,00 -731 520,00 -731 520,00 -1 858 144,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 126 624,00 -1 126 624,00 -731 520,00 -731 520,00 -731 520,00 -1 858 144,00 

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

-1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

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

-1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 -1 094 102,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -1 087 596,00 -1 087 596,00 +362 582,00 +362 582,00 +362 582,00 -725 014,00 
6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -39 028,00 -39 028,00 -39 028,00 

в тому числі:
- виконання програми "Розвиток самоорганізації мешканців

багатоквартирних будинків та підтримка розвитку об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської
територіальної громади на 2014-2023 роки"

+60 972,00 +60 972,00 +60 972,00

- оплата робіт по транспортуванню померлих з місць подій до
судово-медичного моргу

-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

7400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство

-1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 
в тому числі:
 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" -1 136 999,00 -1 136 999,00 -1 136 999,00 

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю -6 755,00 -6 755,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -68 981,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -6 755,00 -6 755,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -68 981,00 

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 
7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі т уризму т а курорт ів -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 

в тому числі:
  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» -6 755,00 -6 755,00 -6 755,00 

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 
в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Комбінат комунальних
підприємств"

-62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 -62 226,00 
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8100 8100 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру

+673 879,00 +673 879,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +4 173 879,00

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +673 879,00 +673 879,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +4 173 879,00

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

+917 879,00 +917 879,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +4 417 879,00

 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"

+917 879,00 +917 879,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +4 417 879,00

з них:
 =   придбання паливно-маст ильних мат еріалів -361 392,00 -361 392,00 -361 392,00 
 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю +200 000,00 +200 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 700 000,00

= забезпечення функціонування муніципальних "пункт ів 
незламност і" +1 079 271,00 +1 079 271,00 +1 079 271,00

8120 8120 0320 Заходи з організації рятування на водах -244 000,00 -244 000,00 -244 000,00 

9700 9700
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 
здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів
-6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету -6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 
в тому числі:

- бюджету Балаклійської міської територіальної громади для
відновлення об’єктів житлово-комунального господарства і
соціальної сфери Балаклійської міської територіальної громади та
підготовки територіальної громади до опалювального сезону 2022-
2023 років

-6 060 000,00 -6 060 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 +2 560 000,00 -3 500 000,00 

ВСЬОГО -6 195 682,70 -6 195 682,70 +2 480 549,00 -47 176,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00 +10 432 527,00 +4 236 844,30

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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

0611060 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти за рахунок
залишку коштів за освітньою субвенцією (крім
залишку коштів, що мають цільове призначення,
виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів
України у попередньому бюджетному періоді, а також
коштів, необхідних для забезпечення безпечного
навчального процесу у закладах загальної середньої
освіти)

0611061 Надання загальної середньої освіт и закладами
загальної середньої освіт и

3110 Придбання обладнання і предмет ів довгост рокового
корист ування +245 362,00 +245 362,00 

3132 Капіт альний ремонт  інших об’єкт ів -245 362,00 -245 362,00 

ВСЬОГО 

В.о. керуючого справами виконкому Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

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.

Додаток 7
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 15.12.2022 р. №2751
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