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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 26.12.2022 р. № 2882 
    м. Вінниця 
 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади 
 
 

Розглянувши звернення департаменту міського господарства, 
враховуючи наказ начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 
23.12.2022р. №2924, відповідно до  пунктів 2, 4 рішення міської ради від 
23.12.2022р. «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №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 спеціального фонду бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік на 320 839 751,51 гривню, в тому числі за 
рахунок субвенції з обласного бюджету за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету – на 320 839 751,51 гривню згідно з додатком 1 до рішення. 
 
1.2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 320 839 751,51 гривню згідно з додатками   
2-5 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 +320 839 751,51 +320 839 751,51

41000000 Від органів державного управління +320 839 751,51 +320 839 751,51

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +320 839 751,51 +320 839 751,51

з них:

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову
енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із
Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу
та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх
функціонування", послуги з централізованого постачання холодної води та
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з
централізованого водопостачання і централізованого водовідведення згідно із
Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого
водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

+320 839 751,51 +320 839 751,51

Разом доходів +320 839 751,51 +320 839 751,51

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 26.12.2022 р. № 2882
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 26.12.2022 р. № 2882

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

1300000 Департамент міського господарства +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51
1310000 Департ амент  міського господарст ва +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

з них:
- за рахунок субвенції з обласного бюдж ет у +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

1316070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

1316072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із
Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку
природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного
стану та подальшого відновлення їх функціонування" за рахунок
субвенції з державного бюджету

+320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

ВСЬОГО +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

Заступник міського голови

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

 Сергій ТИМОЩУК



(грн.)

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

Спеціальний фонд +320 839 751,51

Усього за розділами I, II, у тому числі: +320 839 751,51
Загальний фонд +0,00

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в 
тарифах на теплову енергію, послуги з постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води згідно із Законом 
України "Про особливості регулювання відносин на ринку 

природного газу та у сфері теплопостачання під час дії 
воєнного стану та подальшого відновлення їх 

функціонування", послуги з централізованого постачання 
холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого 
водопостачання і централізованого водовідведення згідно із 

Законом України "Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій та підприємств 
централізованого водопостачання і водовідведення" за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

+320 839 751,51

02100000000 Обласний бюджет +320 839 751,51

II. Трансферти до спеціального 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 3…..
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 26.12.2022 р. № 2882

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
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02536000000
(код бюджету)

(грн.)

всього у тому числі 
бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1300000 Департамент міського господарства +320 839 751,51 +320 839 751,51
1310000 Департ амент  міського господарст ва +320 839 751,51 +320 839 751,51

1316070 6070 Регулювання цін/тарифів на 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

+320 839 751,51 +320 839 751,51

1316072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
постачання теплової енергії та постачання гарячої води 
згідно із Законом України "Про особливості регулювання 
відносин на ринку природного газу та у сфері 
теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого 
відновлення їх функціонування" за рахунок субвенції з 
державного бюджету

+320 839 751,51 +320 839 751,51

ВСЬОГО +320 839 751,51 +320 839 751,51

                                                                                                                Заступник міського голови            

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

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 26.12.2022 р. № 2882

Код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 
відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Сергій ТИМОЩУК

Дата та номер документа, яким 
затверджено міську програму
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 26.12.2022 р. № 2882

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

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51
з них:

 - за рахунок субвенції з обласного бюдж ет у +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51
6070 6070 Регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

6072 6072 0640

Компенсація різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з
постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із
Законом України "Про особливості регулювання відносин на ринку
природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного
стану та подальшого відновлення їх функціонування" за рахунок
субвенції з державного бюджету

+320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

ВСЬОГО +320 839 751,51 +320 839 751,51 +320 839 751,51

Заступник міського голови

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток  5

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

 Сергій ТИМОЩУК
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