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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 29.12.2022 р. № 2884 
    м. Вінниця 
 
Про внесення змін до бюджету  
Вінницької міської територіальної  
громади на 2022 рік 
 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів соціальної 
політики, освіти, охорони здоров’я, культури, фінансів, враховуючи наказ 
начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2022р. 
№2924, відповідно до  пунктів 3, 4 рішення міської ради від 23.12.2022р. №1350 
«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 . Зменшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  
територіальної громади на 2022 рік на 7 814 388,14 гривень, в тому числі 
збільшити за рахунок дотації з обласного бюджету на 667 684,86 гривні згідно з 
додатком 1 до рішення. 
 
1.2 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 2 716 472,14 гривні згідно з додатками 3 - 
8  до рішення. 
 
1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 
територіальної громади на 2022 рік на 7 579 362,0 гривні згідно з додатками 3 - 8  
до рішення. 
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1.4 . Відновити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 
фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 
01.01.2022р., в сумі 2 481 446,0 гривень, в тому числі зменшити на  2 479 446,0 
гривні додаткові видатки загального фонду бюджету та на 2 000,0 гривень - 
додаткові видатки спеціального фонду бюджету, а саме капітальні видатки за 
рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду), згідно з додатком 8 до рішення. 
 
1.5 . Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 
Вінницької міської територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 
фонду бюджету, на 7 579 362,0 гривні згідно з додатком 2 до рішення. 
 
2. Дане рішення виконавчого комітету міської ради підлягає затвердженню на 
черговій сесії Вінницької міської ради.  
 
3. Включити дане питання  до проєкту рішення міської ради «Про звіт щодо 
виконання бюджету Вінницької міської територіальної громади за 2022 рік та 
внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 
Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»», яке буде винесено на 
розгляд чергової сесії міської ради.    
 
4. 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

10000000 Податкові надходження -8 620 973,00 -8 620 973,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -5 600 000,00 -5 600 000,00 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

-5 600 000,00 -5 600 000,00 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в 
роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, 
рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з 
підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

-4 300 000,00 -4 300 000,00 

14040200
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 
пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

-1 300 000,00 -1 300 000,00 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 
Податковим кодексом України

-3 020 973,00 -3 020 973,00 

в тому числі:
18010000 Подат ок на майно -3 020 973,00 -3 020 973,00 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб -3 020 973,00 -3 020 973,00 

20000000 Неподаткові надходження +138 900,00 +138 900,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності +44 000,00 +44 000,00
21080000 Інші надходж ення +44 000,00 +44 000,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

+44 000,00 +44 000,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від  некомерційної господарської 
діяльності

+50 000,00 +50 000,00

22090000 Держ авне мит о +50 000,00 +50 000,00
з них:

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

+50 000,00 +50 000,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +44 900,00 +44 900,00

24030000 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, 
організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

+44 900,00 +44 900,00

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) -8 482 073,00 -8 482 073,00 

40000000 Офіційні трансферти +667 684,86 +667 684,86

41000000 Від органів державного управління +667 684,86 +667 684,86

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам +667 684,86 +667 684,86

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +667 684,86 +667 684,86

Разом доходів -7 814 388,14 -7 814 388,14 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК

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 29.12.2022 р. № 2884
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02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

208200 На кінець періоду +2 481 446,00 +2 481 446,00

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

+7 579 362,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

Загальне фінансування -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

600000 Фінансування за активними операціями -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

602200 На кінець періоду +2 481 446,00 +2 481 446,00

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

+7 579 362,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

Загальне фінансування -2 481 446,00 +5 097 916,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

Заступник міського голови

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

               Додаток 2
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 29.12.2022 р. № 2884

Сергій ТИМОЩУК
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 29.12.2022 р. № 2884

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 -2 601 153,00 -2 601 153,00 -4 197,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 -4 418 273,00 
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради -2 601 153,00 -2 601 153,00 -4 197,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 -4 418 273,00 

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

ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -2 462 844,00 -2 462 844,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 464 844,00 

 - за рахунок доходів бюдж ет у -138 309,00 -138 309,00 -4 197,00 -1 815 120,00 -1 815 120,00 -1 815 120,00 -1 953 429,00 

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

-134 112,00 -134 112,00 -134 112,00 

0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -4 197,00 -4 197,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -510 872,00 

0213132 3132 1040 Ут римання клубів для підліт ків за місцем прож ивання -4 197,00 -4 197,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -510 872,00 

0213230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

-481 549,00 -481 549,00 -481 549,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 

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

+481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

 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"

+481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

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

+481 549,00 +481 549,00 +481 549,00

 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 
в тому числі:

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

-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

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

-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

у тому числі 
бюджет розвитку

Додаток 3

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

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку
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оплата праці  комунальні послуги 
та енергоносії оплата праці  

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

у тому числі 
бюджет розвитку

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку Всього видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

0219800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів 

-62 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -64 844,00 

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що ут ворився 
в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -62 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -64 844,00 

в т ому числі:
 = виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-
2024 роки"

-34 496,00 -34 496,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -36 496,00 

з них:
 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 
області

-34 466,00 -34 466,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -36 466,00 

в т ому числі:
  =  заходи, які виконує Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій област і -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 

  =  заходи, які виконує Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій област і

-34 466,00 -34 466,00 -34 466,00 

 -  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області

-30,00 -30,00 -30,00 

= виконання заходів «Комплексної програми співпраці Вінницької
міської ради, Управління Державної казначейської служби України
у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування
бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024
роки»

-28 348,00 -28 348,00 -28 348,00 

0800000 Департамент соціальної політики -6 247,00 -6 247,00 -6 247,00 
0810000 Департ амент  соціальної політ ики -6 247,00 -6 247,00 -6 247,00 

з них:
- за рахунок доходів бюдж ет у -6 247,00 -6 247,00 -6 247,00 

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-6 247,00 -6 247,00 -6 247,00 

0600000 Департамент освіти +58 628,86 +58 628,86 +555 434,86 +58 628,86
0610000 Департ амент  освіт и +58 628,86 +58 628,86 +555 434,86 +58 628,86

з них:
 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +667 684,86 +667 684,86 +667 684,86 +667 684,86
 - за рахунок доходів бюдж ет у -609 056,00 -609 056,00 -112 250,00 -609 056,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -481 748,00 -481 748,00 -1 748,00 -481 748,00 

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+242 205,61 +242 205,61 +259 011,61 +242 205,61

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +242 205,61 +242 205,61 +259 011,61 +242 205,61

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61
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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:

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

+296 082,61 +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61

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

+298 171,25 +298 171,25 +298 171,25 +298 171,25

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25

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

+371 602,25 +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25

0700000 Департамент охорони здоров’я -85 238,00 -85 238,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 793 800,00 
0710000 Департ амент  охорони здоров’я -85 238,00 -85 238,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 793 800,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -68 636,00 -68 636,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 777 198,00 
 - за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що 
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -59 174,00 -59 174,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 767 736,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюджету -42 572,00 -42 572,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 751 134,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -42 572,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -411 134,00 

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

-42 572,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -411 134,00 

     в тому числі:
 =  прот идія поширенню захворюваност і на 
гост ру респірат орну хворобу COVID-19 на 
т ерит орії Вінницької міської т ерит оріальної 
громади

-1 041,00 -1 041,00 -1 041,00 

= придбання обладнання (в т .ч. медичного) і 
предмет ів довгост рокового корист ування -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 

= придбання паливно-маст ильних мат еріалів -41 531,00 -41 531,00 -41 531,00 

 =  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"

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

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

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

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

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

     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" 

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

     в тому числі:
=  придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

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

-17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

в тому числі:
 = оплата комунальних послуг та енергоносіїв -17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -8 341,00 -8 341,00 -8 341,00 

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері охорони здоров’я -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

в тому числі:

 =  інформаційно-аналіт ичний цент р медичної ст ат ист ики -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

0712152 2152 0763 Інші програми т а заходи у сфері охорони здоров’я -3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюджету -3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 

в тому числі:
   = надання жителям Вінницької міської територіальної 
громади медичних послуг

-3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 

     з них:
 - безкошт овне забезпечення лікувальним харчуванням 
при фенілкет онурії -1 109,00 -1 109,00 -1 109,00 

 - безкошт овне т а пільгове забезпечення лікарськими 
засобами за рецепт ами лікарів у разі амбулат орного 
лікування окремих груп населення т а за певними 
кат егоріями захворювань відповідно до пост анови 
Кабінет у Мініст рів України від 17.08.1998 року №1303 

-2 229,00 -2 229,00 -2 229,00 
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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

 - виконання заходів програми "Ст оп грип на 2016-2022 
роки" -103,00 -103,00 -103,00 

1000000 Департамент культури -77 740,00 -77 740,00 +4 965,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -131 420,00 
1010000 Департ амент  культ ури -77 740,00 -77 740,00 +4 965,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -131 420,00 

 з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -77 740,00 -77 740,00 +4 965,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -131 420,00 

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

-75 200,00 -75 200,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -128 880,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -2 540,00 -2 540,00 +4 965,00 -2 540,00 

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльност і інших закладів в галузі культ ури і 
мист ецт ва -679,00 -679,00 +4 965,00 -679,00 

в тому числі:
 - централізована бухгалтерія -14 147,00 -14 147,00 -6 177,00 -14 147,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +13 468,00 +13 468,00 +11 142,00 +13 468,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культ ури і мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 

в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку
культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки -всього

-1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 

     з них:

  =  виплат а ст ипендій вет еранам культ ури т а мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 

3700000 Департамент фінансів -4 723,00 -4 723,00 -4 723,00 
3710000 Департ амент  фінансів -4 723,00 -4 723,00 -4 723,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -4 723,00 -4 723,00 -4 723,00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах

-4 723,00 -4 723,00 -4 723,00 

ВСЬОГО -2 716 472,14 -2 716 472,14 +4 965,00 +515 537,86 -7 579 362,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 -10 295 834,14 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК



(грн.)

(грн.)

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

Додаток  4 …..
до рішення виконавчого комітету міської ради

від 29.12.2022 р. № 2884

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік

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

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету +667 684,86

02100000000 Обласний бюджет +667 684,86

II. Трансферти до спеціального 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: +667 684,86
Загальний фонд +667 684,86

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

0219800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 

-62 844,00 

99000000000 Державний бюджет -62 844,00 
в тому числі на:

 = Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області -34 466,00 

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 
програми на 2022-2024 роки" -34 496,00 

з них:

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій області

-34 466,00 
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Заступник міського голови

 =  заходи, які виконує Управління Служби 
безпеки України у Вінницькій області -30,00 

 - виконання заходів «Комплексної програми 
співпраці Вінницької міської ради, Управління 
Державної казначейської служби України у 
м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів в сфері 
казначейського обслуговування бюджету  
Вінницької міської територіальної громади  на 2022-
2024 роки»

-28 348,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

0219800
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 
розвитку регіонів 

-2 000,00 

99000000000 Державний бюджет -2 000,00 

з них:
 = Головне управління Національної 
поліції у Вінницькій області

-2 000,00 

 - виконання "Комплексної правоохоронної програми на 
2022-2024 роки"

-2 000,00 

в тому числі:
  - заходи, які виконує Головне 
управління Національної 
поліції у Вінницькій області

-2 000,00 

Усього за розділами I, II, у тому числі: -64 844,00 
Загальний фонд -62 844,00 
Спеціальний фонд -2 000,00 

Сергій ТИМОЩУК
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Додаток 5

02536000000
(код бюджету)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

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 місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 
проекту (рік 

початку і 
завершення)

Загальна вартість 
проекту, гривень

Обсяг капітальних 
вкладень місцевого 

бюджету всього, 
гривень

Обсяг капітальних 
вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 
гривень

Очікуваний 
рівень готовності 
проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0200000 Виконавчий комітет міської ради -109 445,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -109 445,00
0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -109 445,00

Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-
технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у 
м.Вінниці (літера “Б”) - реконструкція

2017-2022 -109 445,00 -0,1

Всього -109 445,00

Заступник міського голови

до рішення виконавчого комітету міської ради

Сергій ТИМОЩУК

від 29.12.2022 р. № 2884

Зміни до обсягу 
капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році
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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 -4 284 161,00 -2 467 041,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 
0210000 Виконавчий коміт ет  міської ради -4 284 161,00 -2 467 041,00 -1 817 120,00 -1 817 120,00 
0213130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -510 872,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 

0213132 3132 1040 Ут римання клубів для підліт ків за місцем прож ивання Програма «Місто молодих» на 2021-2023 роки Рішення міської ради від
24.12.2020р. №114, зі змінами -510 872,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 

0213230 3230 1070
Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо
переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із
введенням воєнного стану

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами -481 549,00 -481 549,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
Програма економічного і соціального розвитку
Вінницької міської територіальної громади на
2022 рік 

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №705, зі змінами -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 

0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
наслідків стихійного лиха -717 451,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 

 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 -717 451,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 

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

+481 549,00 +481 549,00

 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -2 400 000,00 -2 400 000,00 
в тому числі:

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

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 29.12.2022 р. № 2884

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

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

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

Рішення міської ради від
24.12.2020р. №111, зі змінами -2 400 000,00 -2 400 000,00 

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

-64 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що 
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -64 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 

в т ому числі:
= виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
Комплексна правоохоронна програма на 2022-
2024 роки 

Рішення міської ради від
25.02.2022р. №867, зі змінами -36 496,00 -34 496,00 -2 000,00 -2 000,00 

з них:
 - Головне управління Національної поліції у Вінницькій 
області -36 466,00 -34 466,00 -2 000,00 -2 000,00 

в т ому числі:
  =  заходи, які виконує Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій област і -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 

  =  заходи, які виконує Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій област і

-34 466,00 -34 466,00 

 -  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області -30,00 -30,00 

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці
Вінницької міської ради, Управління Державної
казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької
області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в
сфері казначейського обслуговування бюджету Вінницької
міської територіальної громади  на 2022-2024 роки»

Комплексна програма співпраці Вінницької
міської ради, Управління Державної
казначейської служби України у м. Вінниці
Вінницької області, розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів в сфері
казначейського обслуговування бюджету
Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки

Рішення міської ради від
25.03.2022р. №939, зі змінами -28 348,00 -28 348,00 

0800000 Департамент соціальної політики -6 247,00 -6 247,00 
0810000 Департ амент  соціальної політ ики -6 247,00 -6 247,00 

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №715, зі змінами -6 247,00 -6 247,00 
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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

0600000 Департамент освіти +58 628,86 +58 628,86
0610000 Департ амент  освіт и +58 628,86 +58 628,86

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 -481 748,00 -481 748,00 

0611020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів
місцевого бюджету +242 205,61 +242 205,61

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +242 205,61 +242 205,61

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної
середньої освіт и +242 205,61 +242 205,61

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +296 082,61 +296 082,61

в тому числі:

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

+296 082,61 +296 082,61

0611090 1090 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-
технічної) освіти та іншими закладами освіти +298 171,25 +298 171,25

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

Рішення міської ради від
24.12.2021р. №719, зі змінами +298 171,25 +298 171,25

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

+298 171,25 +298 171,25

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +371 602,25 +371 602,25

в тому числі:

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

+371 602,25 +371 602,25

0700000 Департамент охорони здоров’я -5 793 800,00 -85 238,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 
0710000 Департ амент  охорони здоров’я -5 793 800,00 -85 238,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -5 767 736,00 -59 174,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -5 767 736,00 -59 174,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 



14

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:
 - за рахунок доходів бюджету -5 751 134,00 -42 572,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -411 134,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 

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

-411 134,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 

     в т ому числі:
 =  прот идія поширенню захворюваност і на 
гост ру респірат орну хворобу COVID-19 на 
т ерит орії Вінницької міської 
т ерит оріальної громади

-1 041,00 -1 041,00 

= придбання обладнання (в т .ч. медичного) 
і предмет ів довгост рокового корист ування -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 

= придбання паливно-маст ильних 
мат еріалів -41 531,00 -41 531,00 

 =  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"

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

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

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

     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" 

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що
утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р. -16 602,00 -16 602,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -16 602,00 -16 602,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 

     в т ому числі:

= придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

-16 602,00 -16 602,00 
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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

0712030 2030 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим -17 723,00 -17 723,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -17 723,00 -17 723,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -17 723,00 -17 723,00 

в тому числі:
   - оплата комунальних послуг та енергоносіїв -17 723,00 -17 723,00 

0712150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -8 341,00 -8 341,00 

0712151 2151 0763 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері охорони
здоров’я -4 900,00 -4 900,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -4 900,00 -4 900,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -4 900,00 -4 900,00 

в тому числі:
 =  інформаційно-аналіт ичний цент р медичної 
ст ат ист ики -4 900,00 -4 900,00 

0712152 2152 0763 Інші програми т а заходи у сфері охорони здоров’я -3 441,00 -3 441,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки" Рішення міської ради від
24.12.2021р. №758, зі змінами -3 338,00 -3 338,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -3 338,00 -3 338,00 

в тому числі:
   = надання жителям Вінницької міської 
територіальної громади медичних послуг -3 338,00 -3 338,00 

     з них:

 - безкошт овне забезпечення лікувальним 
харчуванням при фенілкет онурії -1 109,00 -1 109,00 

 - безкошт овне т а пільгове забезпечення 
лікарськими засобами за рецепт ами лікарів у разі 
амбулат орного лікування окремих груп населення 
т а за певними кат егоріями захворювань відповідно 
до пост анови Кабінет у Мініст рів України від 
17.08.1998 року №1303 

-2 229,00 -2 229,00 

Програма "Стоп грип на 2016-2022 роки" Рішення міської ради від
28.10.2016р. №442, зі змінами -103,00 -103,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -103,00 -103,00 
в тому числі:

   = надання жителям Вінницької міської 
територіальної громади медичних послуг -103,00 -103,00 

     з них:
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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 "Ст оп грип на 2016-
2022 роки" -103,00 -103,00 

1000000 Департамент культури -131 420,00 -77 740,00 -53 680,00 -53 680,00 
1010000 Департ амент  культ ури -131 420,00 -77 740,00 -53 680,00 -53 680,00 

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,  зі змінами -128 880,00 -75 200,00 -53 680,00 -53 680,00 

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -2 540,00 -2 540,00 

1014081 4081 0829 Забезпечення діяльност і інших закладів в галузі культ ури і 
мист ецт ва 

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

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642,  зі змінами -679,00 -679,00 

в тому числі:
 - централізована бухгалтерія -14 147,00 -14 147,00 
 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +13 468,00 +13 468,00

1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культ ури і мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 
в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку
культури і мистецтва Вінницької міської територіальної
громади на 2022-2024 роки -всього

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

Рішення міської ради від
29.10.2021 № 642,  зі змінами -1 861,00 -1 861,00 

     з них:
  =  виплат а ст ипендій вет еранам культ ури т а 
мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 

3700000 Департамент фінансів -4 280,00 -4 280,00 
3710000 Департ амент  фінансів -4 280,00 -4 280,00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма висвітлення діяльності Вінницької
міської ради, її виконавчих органів, фінансової
підтримки (дотації) комунальним підприємствам
засобів масової інформації у 2021 - 2025 рр.

Рішення міської ради від
26.06.2020р. №2303, зі змінами -4 280,00 -4 280,00 

з них:

- висвіт лення діяльност і органів місцевого самоврядування в
держ авних т а приват них засобах масової інформації -4 280,00 -4 280,00 

ВСЬОГО -10 161 279,14 -2 581 917,14 -7 579 362,00 -7 579 362,00 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК
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до рішення виконавчого комітету міської ради
від 29.12.2022 р. № 2884

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 -138 835,00 -138 835,00 -138 835,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у -138 835,00 -138 835,00 -138 835,00 

0160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах -138 835,00 -138 835,00 -138 835,00 

1000 1000 Освіта +58 628,86 +58 628,86 +555 434,86 +58 628,86
з них:

 - за рахунок іншої дот ації з місцевого бюдж ет у +667 684,86 +667 684,86 +667 684,86 +667 684,86
 - за рахунок доходів бюдж ет у -609 056,00 -609 056,00 -112 250,00 -609 056,00 

1010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -481 748,00 -481 748,00 -1 748,00 -481 748,00 

1020 1020 Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого
бюджету

+242 205,61 +242 205,61 +259 011,61 +242 205,61

1021 1021 0921 Надання загальної середньої освіт и закладами загальної середньої
освіт и +242 205,61 +242 205,61 +259 011,61 +242 205,61

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61

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

+296 082,61 +296 082,61 +296 082,61 +296 082,61

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

+298 171,25 +298 171,25 +298 171,25 +298 171,25

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

+298 171,25 +298 171,25 +298 171,25 +298 171,25

з них:
 - за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25

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

+371 602,25 +371 602,25 +371 602,25 +371 602,25

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  7

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

2000 2000 Охорона здоров’я -85 238,00 -85 238,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 793 800,00 
з них:

- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

 - за рахунок доходів бюдж ет у -68 636,00 -68 636,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 777 198,00 

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -59 174,00 -59 174,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 767 736,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -42 572,00 -42 572,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 708 562,00 -5 751 134,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -42 572,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -411 134,00 

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

-42 572,00 -42 572,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -411 134,00 

     в т ому числі:
 =  прот идія поширенню захворюваност і на 
гост ру респірат орну хворобу COVID-19 на 
т ерит орії Вінницької міської т ерит оріальної 
громади

-1 041,00 -1 041,00 -1 041,00 

= придбання обладнання (в т .ч. медичного) і 
предмет ів довгост рокового корист ування -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 -368 562,00 

= придбання паливно-маст ильних мат еріалів -41 531,00 -41 531,00 -41 531,00 

 =  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"

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

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

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

     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 

-5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 -5 340 000,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

в тому числі:
 =  заклади охорони здоров'я міст а -16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 

     в т ому числі:
=  придбання медикамент ів, виробів 
медичного призначення т а вит рат них 
медичних мат еріалів

-16 602,00 -16 602,00 -16 602,00 
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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

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

-17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

в тому числі:
   = оплата комунальних послуг та енергоносіїв -17 723,00 -17 723,00 -17 723,00 

2150 2150 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я -8 341,00 -8 341,00 -8 341,00 

2151 2151 0763 Забезпечення діяльност і інших закладів у сфері охорони здоров’я -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюджету -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

в тому числі:

 =  інформаційно-аналіт ичний цент р медичної ст ат ист ики -4 900,00 -4 900,00 -4 900,00 

2152 2152 0763 Інші програми т а заходи у сфері охорони здоров’я -3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 
з них:
 - за рахунок доходів бюджету -3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 

в тому числі:
   = надання жителям Вінницької міської територіальної 
громади медичних послуг

-3 441,00 -3 441,00 -3 441,00 

     з них:

 - безкошт овне забезпечення лікувальним харчуванням 
при фенілкет онурії -1 109,00 -1 109,00 -1 109,00 

 - безкошт овне т а пільгове забезпечення лікарськими 
засобами за рецепт ами лікарів у разі амбулат орного 
лікування окремих груп населення т а за певними 
кат егоріями захворювань відповідно до пост анови 
Кабінет у Мініст рів України від 17.08.1998 року №1303 

-2 229,00 -2 229,00 -2 229,00 

 - виконання заходів програми "Ст оп грип на 2016-2022 
роки" -103,00 -103,00 -103,00 

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -491 993,00 -491 993,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -998 668,00 
з них:

- за рахунок доходів бюдж ет у -491 993,00 -491 993,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -998 668,00 
3130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері -4 197,00 -4 197,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -510 872,00 

3132 3132 1040 Ут римання клубів для підліт ків за місцем прож ивання -4 197,00 -4 197,00 -4 197,00 -506 675,00 -506 675,00 -506 675,00 -510 872,00 

3160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

-6 247,00 -6 247,00 -6 247,00 

3230 3230 1070 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним
та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

-481 549,00 -481 549,00 -481 549,00 
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оплата праці  комунальні послуги 
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4000 4000 Культура i мистецтво -77 740,00 -77 740,00 +4 965,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -131 420,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -77 740,00 -77 740,00 +4 965,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -131 420,00 

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

-75 200,00 -75 200,00 -35 700,00 -53 680,00 -53 680,00 -53 680,00 -128 880,00 

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -2 540,00 -2 540,00 +4 965,00 -2 540,00 

4081 4081 0829 Забезпечення діяльност і інших закладів в галузі культ ури і 
мист ецт ва -679,00 -679,00 +4 965,00 -679,00 

в тому числі:
 - централізована бухгалтерія -14 147,00 -14 147,00 -6 177,00 -14 147,00 

 - КЗ "Центр концертних та фестивальних програм" +13 468,00 +13 468,00 +11 142,00 +13 468,00

4082 4082 0829 Інші заходи в галузі культ ури і мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 
в тому числі:

- інші видатки на заходи, передбачені Програмою розвитку
культури і мистецтва Вінницької міської територіальної громади на
2022-2024 роки -всього

-1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 

     з них:

  =  виплат а ст ипендій вет еранам культ ури т а мист ецт ва -1 861,00 -1 861,00 -1 861,00 

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 
з них:

 - за рахунок доходів бюдж ет у -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 
7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 -109 445,00 

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

+481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

з них:
 - за рахунок доходів бюдж ет у +481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

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

+481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

 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"

+481 549,00 +481 549,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -717 451,00 

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

+481 549,00 +481 549,00 +481 549,00

 =   придбання інст румент ів, предмет ів, мат еріалів, 
обладнання т а інвент арю -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 -1 199 000,00 

8200 8200 Громадський порядок та безпека -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 
з них:

- за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 
в тому числі:
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- виконання "Програми заходів забезпечення обороноздатності
військових частин та інших військових формувань Вінницького
гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на
території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025
роки"

-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

з них:
 =   за рахунок направлення вільного залишку кошт ів, що 
ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

9800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 

-62 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -64 844,00 

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

ут ворився в бюдж ет і ст аном на 01.01.2022р. -62 844,00 -62 844,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -64 844,00 

в т ому числі:
- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
-34 496,00 -34 496,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -36 496,00 

з них:

 = Головне управління Національної поліції у Вінницькій області -34 466,00 -34 466,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -36 466,00 

в т ому числі:
  - заходи, які виконує Головне управління 
Національної поліції у Вінницькій област і -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 000,00 

  - заходи, які виконує Вінницьке районне 
управління поліції Головного управління 
Національної поліції у Вінницькій област і

-34 466,00 -34 466,00 -34 466,00 

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 
Вінницькій області

-30,00 -30,00 -30,00 

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці Вінницької
міської ради, Управління Державної казначейської служби України
у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування
бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024
роки»

-28 348,00 -28 348,00 -28 348,00 

ВСЬОГО -2 716 472,14 -2 716 472,14 +4 965,00 +515 537,86 -7 579 362,00 -7 579 362,00 -7 579 362,00 -10 295 834,14 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК
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(грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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

0218240 Виконавчий комітет міської 
ради Заходи та роботи з територіальної оборони -2 400 000,00 -2 400 000,00 

2210 Предмет и, мат еріали, обладнання т а інвент ар -2 400 000,00 -2 400 000,00 

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

-2 400 000,00 -2 400 000,00 

2210 Предмет и, мат еріали, обладнання т а інвент ар -2 400 000,00 -2 400 000,00 

0219800 Виконавчий комітет міської 
ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 

-62 844,00 -2 000,00 -64 844,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -62 844,00 -62 844,00 

3220 Капіт альні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -2 000,00 -2 000,00 

в тому числі:
- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки" -34 496,00 -2 000,00 -36 496,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -34 496,00 -34 496,00 

3220 Капіт альні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -2 000,00 -2 000,00 

з них:
 = Головне управління Національної поліції у 
Вінницькій області -34 466,00 -2 000,00 -36 466,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -34 466,00 -34 466,00 

3220 Капіт альні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -2 000,00 -2 000,00 

в тому числі:
  - заходи, які виконує Головне 
управління Національної поліції у 
Вінницькій області

-2 000,00 -2 000,00 

3220 Капіт альні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -2 000,00 -2 000,00 

  - заходи, які виконує Вінницьке 
районне управління поліції Головного 
управління Національної поліції у 
Вінницькій області

-34 466,00 -34 466,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -34 466,00 -34 466,00 

= заходи, які виконує Управління Служби безпеки
України у Вінницькій області -30,00 -30,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -30,00 -30,00 

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці
Вінницької міської ради, Управління Державної
казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької
області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів
в сфері казначейського обслуговування бюджету
Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024
роки»

-28 348,00 -28 348,00 

2620 Пот очні т рансферт и органам держ авного управління
інших рівнів -28 348,00 -28 348,00 

0712010 Департамент охорони здоров’я Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
населенню -16 602,00 -16 602,00 

2610 Субсидії т а пот очні т рансферт и підприємст вам
(уст ановам, організаціям) -16 602,00 -16 602,00 

в тому числі:
 = заклади охорони здоров'я міста -16 602,00 -16 602,00 

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

-16 602,00 -16 602,00 

2610 Субсидії т а пот очні т рансферт и підприємст вам
(уст ановам, організаціям) -16 602,00 -16 602,00 

     в т ому числі:

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 8
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 29.12.2022 р. № 2884
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Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

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

= придбання медикаментів, виробів медичного
призначення та витратних медичних матеріалів -16 602,00 -16 602,00 

2610 Субсидії т а пот очні т рансферт и підприємст вам
(уст ановам, організаціям) -16 602,00 -16 602,00 

ВСЬОГО -2 479 446,00 -2 000,00 -2 481 446,00 

Заступник міського голови Сергій ТИМОЩУК
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