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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 15.03.2022 р. № 583 

м. Вінниця 
 

Про перерозподіл видатків  

бюджету Вінницької міської  

територіальної громади 

 
 

Розглянувши звернення виконавчого комітету та департаменту соціальної 

політики, відповідно до  підпункту 13.4 пункту 13 рішення міської ради від 

24.12.2021р. №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 

2022 рік», п. 1 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», п. 8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись ч. 1 ст. 

52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Перерозподілити видатки загального  та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської  територіальної громади на 2022 рік згідно з додатками 2 – 4 

до рішення. 

 

2. Зменшити обсяг коштів, що передаються із загального фонду бюджету 

Вінницької міської  територіальної громади до бюджету розвитку спеціального 

фонду бюджету, на 6 000 000,0 гривень згідно з додатком 1 до рішення. 
 

3. Дане рішення підлягає затвердженню на черговій сесії  Вінницької 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)

всього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

208200 На кінець періоду

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

Загальне фінансування +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

Загальне фінансування +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

               Додаток 1

від 15.03.2022 р. № 583

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

до рішення виконавчого комітету міської ради

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

В.о. керуючого справами виконкому  С.Чорнолуцький
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від 15.03.2022 р. № 583

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 +6 000 000,00 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +6 000 000,00 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 000 000,00 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+15 600 000,00 +15 600 000,00 +15 600 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

+15 600 000,00 +15 600 000,00 +15 600 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -9 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -15 600 000,00 

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"

-9 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -15 600 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

з них:

- за рахунок доходів бюджету

0813240 3240 Інші заклади та заходи -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

в тому числі:

- забезпечення населення, в тому числі осіб, переміщених з інших

територій України, на яких проводяться воєнні дії, харчуванням,

медикаментами, предметами особистої гігієни, одягом, взуттям,

матрацами, постільним приладдям та іншим інвентарем (в тому

числі м‘яким) та забезпечення тимчасового їх розміщення

-20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

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

до рішення виконавчого комітету міської ради

Всього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

1



оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно

до законів України, осіб рядового і начальницького складу

правоохоронних органів, служби цивільного захисту, добровольців

Сил  територіальної оборони Збройних Сил України, інших осіб,

які виконували службовий обов’язок по забезпеченню

функціонування об’єктів критичної  інфраструктури та працівників

органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,

установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької

міської територіальної громади  

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+19 000 000,00 +19 000 000,00 +19 000 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

+19 000 000,00 +19 000 000,00 +19 000 000,00

ВСЬОГО +6 000 000,00 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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від 15.03.2022 р. № 583

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 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+15 600 000,00 +15 600 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного часу

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
+15 600 000,00 +15 600 000,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -15 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

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"

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
-15 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0813240 3240 Інші заклади та заходи -19 000 000,00 -19 000 000,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-19 000 000,00 -19 000 000,00 

в тому числі:

- забезпечення населення, в тому числі осіб, переміщених з

інших територій України, на яких проводяться воєнні дії,

харчуванням, медикаментами, предметами особистої гігієни,

одягом, взуттям, матрацами, постільним приладдям та іншим

інвентарем (в тому числі м‘яким) та забезпечення

тимчасового їх розміщення

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-20 000 000,00 -20 000 000,00 

Додаток 3

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

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього

до рішення виконавчого комітету міської ради

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1



всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти

України військовослужбовців військових формувань,

утворених відповідно до законів України, осіб рядового і

начальницького складу правоохоронних органів, служби

цивільного захисту, добровольців Сил  територіальної

оборони Збройних Сил України, інших осіб, які виконували

службовий обов’язок по забезпеченню функціонування

об’єктів критичної  інфраструктури та працівників органів

державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,

установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність

Вінницької міської територіальної громади  

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+1 000 000,00 +1 000 000,00

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+19 000 000,00 +19 000 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного часу

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
+19 000 000,00 +19 000 000,00

ВСЬОГО +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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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

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

3240 3240 Інші заклади та заходи -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -19 000 000,00 -19 000 000,00 -19 000 000,00 

в тому числі:

- забезпечення населення, в тому числі осіб, переміщених з інших

територій України, на яких проводяться воєнні дії, харчуванням,

медикаментами, предметами особистої гігієни, одягом, взуттям,

матрацами, постільним приладдям та іншим інвентарем (в тому

числі м‘яким) та забезпечення тимчасового розміщення

-20 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00 

- відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих)

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України

військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно

до законів України, осіб рядового і начальницького складу

правоохоронних органів, служби цивільного захисту, добровольців

Сил  територіальної оборони Збройних Сил України, інших осіб,

які виконували службовий обов’язок по забезпеченню

функціонування об’єктів критичної  інфраструктури та працівників

органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,

установ та закладів, які забезпечують життєдіяльність Вінницької

міської територіальної громади  

+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
+34 600 000,00 +34 600 000,00 +34 600 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +34 600 000,00 +34 600 000,00 +34 600 000,00

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+34 600 000,00 +34 600 000,00 +34 600 000,00

 в тому числі:

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток  4

до рішення виконавчого комітету міської ради

від 15.03.2022 р. № 583

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

1



оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

+34 600 000,00 +34 600 000,00 +34 600 000,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека -9 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -15 600 000,00 

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони -9 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -15 600 000,00 

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"

-9 600 000,00 -9 600 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -15 600 000,00 

ВСЬОГО +6 000 000,00 +6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 -6 000 000,00 

В.о. керуючого справами виконкому  Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ
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