
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 25.02.2022 № 863        18 сесія 8 скликання  
          м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2021  

№ 706  

 

Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, комунального господарства та благоустрою, енергетики, транспорту 

та зв’язку, соціальної політики, освіти, охорони здоров’я, культури, капітального 

будівництва, фінансів, маркетингу та туризму, економіки і інвестицій, комітету по 

фізичній культури і спорту, враховуючи рішення виконавчого комітету міської 

ради від 27.01.2022р. №175 та від 03.02.2022р. №245, відповідно до ст. 23 та ч. 8 

ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись  п. 23  ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада       

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік»: 

 

1.1 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 67 486 590,0 гривень. 

      

1.2 . Збільшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 10 093 836,49 гривень. 

 

1.3 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік. 

 

1.4 . Враховуючи пункти 1.1-1.3 даного рішення, внести зміни у додатки 2, 3, 5- 8, 

10 рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення.  

 

1.5 . Пункти 1.5 та 1.6 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 045 032 855,29 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 963 216 940,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 



бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 963 216 940,0 гривень, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 81 815 915,29 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 81 815 915,29 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 420 797 366,49 гривень, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 7 294 362,0 гривні, джерелом 

покриття якого визначити направлення залишку коштів, що утворився по 

загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 

01.01.2022р., у сумі 7 294 362,0 гривні згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 413 503 004,49 гривні, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 963 216 940,0 гривень, запозичення до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі 

укладання кредитних договорів у сумі 380 000 000,0 гривень та направлення 

залишку коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету Вінницької   

міської   територіальної   громади   станом   на 01.01.2022р.,  у   сумі  70 286 064,49 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення». 

 

1.6 . Направити вільний залишок бюджетних коштів, що утворився по загальному 

фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2022р., 

в сумі 7 294 362,0 гривень на додаткові видатки бюджету, в тому числі в сумі 549 

000,0 гривень  - на додаткові видатки загального фонду бюджету та в сумі 6 745 

362,0 гривень – на додаткові видатки спеціального фонду бюджету, а саме 

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального  фонду до  

бюджету  розвитку  (спеціального фонду),  з  них в   сумі 245 362,0 гривні за рахунок 

залишку освітньої субвенції з державного бюджету, згідно з додатком 7 до даного 

рішення. 

 

1.7 . Направити залишок коштів, що утворився по спеціальному фонду бюджету 

Вінницької міської територіальної громади станом на 01.01.2022р. за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення 

охорони здоров’я на службі у людей», в сумі 70 286 064,49 гривень на додаткові 

видатки спеціального фонду згідно з додатком 2 до даного рішення.  

 

1.8 . Пункт 5 тексту рішення викласти  в новій редакції: 

« 5. Затвердити розподіл витрат бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на реалізацію галузевих програм, затверджених міською радою, у сумі 

5 191 903 381,20 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.9 . Перший абзац пункту 9 тексту рішення викласти в наступній редакції: 



«9. Визначити на 31 грудня 2022 року граничний обсяг боргу бюджету 

Вінницької міської територіальної громади в сумі 443 456  340,86 гривень, в тому 

числі по загальному фонду бюджету в сумі 40 378 793,0 гривні, по спеціальному 

фонду бюджету в сумі 403 077 547,86  гривень, що включає отримання кредиту від 

ПАТ АБ «Укргазбанк» в сумі 224 289 415,29 гривень (в 2019 році – 94 825 515,05 

гривень, в 2020 році – 129 463 900,24 гривень), від Північної екологічної фінансової 

корпорації (НЕФКО) в сумі 14 681 100,0 гривень (в 2020 році - 4 464 000,0 гривень, 

в 2021 році – 10 217 100,0 гривень), кредиту від АТ «Укрексімбанк» в сумі 

181 206 172,86 гривень (в 2021 році – 1 206 172,86 гривень, в 2022 році – 

180 000 000,0 гривень), кредиту, який планується отримати в установі банку в 2022 

році, в сумі 200 000 000,0 гривень, погашення  кредиту  від ПАТ АБ «Укргазбанк» 

в сумі 204 289 415,29 гривень (в 2021 році – 131 400 000,0 гривень, в 2022 році – 

72 889 415,29 гривень), від Північної  екологічної  фінансової корпорації (НЕФКО) 

в сумі 7 809 725,0 гривень (в 2020 році - 279 000,0 гривень,  в  2021 році – 

3 604 225,0 гривень, в 2022 році – 3 926 500,0 гривень), кредиту від АТ 

«Укрексімбанк» в сумі 5 000 000,0 гривень (в 2022 році) та  граничний  обсяг  

гарантованого  боргу  в  сумі  136 468 273,64 гривні». 

 

1.10 . Пункт 17 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«17. Із загальної суми видатків на надання матеріальної грошової допомоги 

жителям Вінницької міської територіальної громади допомога надається 

громадянам територіальної громади згідно з рішеннями виконавчого комітету: 

1 620 000,0 гривень за пропозиціями депутатів міської ради, з розрахунку не 

більше 30 000,0 гривень на одного депутата. 

Решта коштів в сумі 9 974 536,0 гривень та економія коштів, яка утворилась 

по видатках, зазначених в абзаці другому даного пункту, направляється на надання 

матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної 

громади за рішеннями, прийнятими виконавчим комітетом міської ради в 

поточному та минулому роках, включаючи матеріальну грошову допомогу за 

пропозиціями депутатів міської ради».  

 

1.11 . Пункт 19 тексту рішення викласти в наступній редакції: 

«19. З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів на 

утримання органів місцевого самоврядування затвердити на 2022 рік: 

19.1 Загальну чисельність працівників апарату ради та її виконавчих органів, 

які утримуються за рахунок загального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, в кількості 850 штатних одиниць, в тому числі на березень-

квітень 2022 року – в кількості 881 штатна одиниця, та виконавчих органів, які 

утримуються за рахунок спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади, в кількості 37 штатних одиниць. 

19.2. Витрати на утримання апарату ради та її виконавчих органів за рахунок 

загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

350 010 014,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 239 089 547,0 гривень та 

спеціального фонду в сумі 32 027 553,0 гривні, в тому числі фонд оплати праці 

6 510 869,0 гривень». 

 

1.12 . Доповнити текст рішення пунктом 24 наступного змісту:  



«24. Надати дозвіл департаменту охорони здоров’я міської ради, як 

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів в сумі 

1 000 000,0 гривень, передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької 

міської територіальної громади на 2022 рік по КПКВК 0717670 «Внески до 

статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення 

статутного капіталу КП «Міський лікувально - діагностичний центр» на 

розрахунковий рахунок зазначеного комунального підприємства, відкритий в 

установі банку. 

Установа банку, в якій відкрито рахунок КП «Міський лікувально- 

діагностичний центр», зазначається в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

КП «Міський лікувально - діагностичний центр» використовувати 

вищевказані кошти відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік». 

Пункти 24-30 тексту рішення вважати пунктами 25-31.  

 

2. Доповнити рішення додатком 10 «Перелік додаткових видатків бюджету 

Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в бюджеті станом на 01.01.2022 р.», 

згідно з додатком 7 до даного рішення. 

 

3. Внести зміни до рішення міської ради від 01.04.2011 року №217 «Про внесення 

змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної 

структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому 

та їх чисельності», зі змінами, а саме пункт 8 рішення після слів «850 осіб» 

доповнити текстом наступного змісту «, в тому числі на березень-квітень 2022 року 

– в кількості 881 особа». 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(С.Ярова). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                            Сергій МОРГУНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник директора департаменту-начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

208100 На початок періоду +280 532 100,40 +149 231 997,98 +131 300 102,42 +14 005 318,77

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 982,70 +65 982,70

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +783 693,02 +783 693,02

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 213 493,81 +1 213 493,81

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+393 946,60 +393 946,60

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим,міськими та обласними радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+3 189 569,40 +3 189 569,40 +3 189 569,40

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+495 359,25 +495 359,25

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та придбання житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 336,80 +1 789 336,80 +1 789 336,80

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +9 023 923,40 +9 023 923,40 +9 023 923,40

 - за рахунок залишку коштів, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+1 289,13 +1 289,13 +1 289,13

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+43 848 297,16 +43 848 297,16

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

               Додаток 1

до  рішення міської ради

від 25.02.2022 № 863

Зміни до фінансування бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік  

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

1



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+32 279 779,81 +32 279 779,81

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 953 929,64 +2 953 929,64

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+70 286 064,49 +70 286 064,49

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

208200 На кінець періоду +202 951 673,91 +141 937 635,98 +61 014 037,93 +14 005 318,77

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 982,70 +65 982,70

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +783 693,02 +783 693,02

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 213 493,81 +1 213 493,81

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+393 946,60 +393 946,60

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим,міськими та обласними радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+3 189 569,40 +3 189 569,40 +3 189 569,40

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+495 359,25 +495 359,25

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 336,80 +1 789 336,80 +1 789 336,80

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +9 023 923,40 +9 023 923,40 +9 023 923,40

 - за рахунок залишку коштів, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+1 289,13 +1 289,13 +1 289,13

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+43 848 297,16 +43 848 297,16

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

2



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+32 034 417,81 +32 034 417,81

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 953 929,64 +2 953 929,64

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+60 192 228,00 -60 192 228,00 -60 192 228,00 

Загальне фінансування +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

602100 На початок періоду +280 532 100,40 +149 231 997,98 +131 300 102,42 +14 005 318,77

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 982,70 +65 982,70

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +783 693,02 +783 693,02

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 213 493,81 +1 213 493,81

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+393 946,60 +393 946,60

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим,міськими та обласними радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+3 189 569,40 +3 189 569,40 +3 189 569,40

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+495 359,25 +495 359,25

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 336,80 +1 789 336,80 +1 789 336,80

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +9 023 923,40 +9 023 923,40 +9 023 923,40

 - за рахунок залишку коштів, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+1 289,13 +1 289,13 +1 289,13

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+43 848 297,16 +43 848 297,16

Фінансування за типом боргового зобов'язання

3



всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+32 279 779,81 +32 279 779,81

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 953 929,64 +2 953 929,64

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

 - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реформування регіональних систем охорони 

здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей"

+70 286 064,49 +70 286 064,49

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

602200 На кінець періоду +202 951 673,91 +141 937 635,98 +61 014 037,93 +14 005 318,77

 з них:

 - за рахунок надходжень від податку з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і механізмів
+65 982,70 +65 982,70

 - за рахунок надходжень від збору за провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 

на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних 

станціях, заправних пунктах

+53 975,06 +53 975,06

 - за рахунок надходження від екологічного податку +783 693,02 +783 693,02

 - за рахунок надходження від збору за забруднення  

навколишнього природного середовища
+7 335,93 +7 335,93

 - за рахунок надходження від коштів відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва
+1 213 493,81 +1 213 493,81

 - за рахунок надходження від грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності

+393 946,60 +393 946,60

 - за рахунок плати за гарантії, надані Верховною Радою 

Автономної республіки Крим,міськими та обласними радами
+1 200,00 +1 200,00 +1 200,00

 - за рахунок коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту
+3 189 569,40 +3 189 569,40 +3 189 569,40

 - за рахунок повернення пільгових довгострокових кредитів, 

наданих  молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво/придбання житла

+495 359,25 +495 359,25

 - за рахунок відсотків за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів  молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) 

та  придбання  житла

+7 450,20 +7 450,20

 - за рахунок коштів від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності
+1 789 336,80 +1 789 336,80 +1 789 336,80

 - за рахунок коштів, отриманих від продажу землі +9 023 923,40 +9 023 923,40 +9 023 923,40

 - за рахунок залишку коштів, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
+1 289,13 +1 289,13 +1 289,13

 - за рахунок цільового фонду "Соціально-економічний розвиток 

Вінницької міської територіальної громади"
+43 848 297,16 +43 848 297,16
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всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- за рахунок цільового фонду містобудівного розвитку та охорони 

культурної спадщини
+129 725,24 +129 725,24

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
+32 034 417,81 +32 034 417,81

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+2 953 929,64 +2 953 929,64

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку 

коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного року

+215 951,90 +215 951,90

 - за рахунок залишку коштів на рахунках в банку "Україна" +32 184,95 +26 940,62 +5 244,33

 - за рахунок інших надходжень +4 215,90 +4 215,90 +0,04

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+60 192 228,00 -60 192 228,00 -60 192 228,00 

Загальне фінансування +77 580 426,49 +67 486 590,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 

Міський голова                                                                                                             С.Моргунов
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до рішення міської ради
від 25.02.2022 № 863

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 +14 011 000,00 +14 011 000,00 -3 857 325,00 -3 857 325,00 -3 857 325,00 +10 153 675,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +14 011 000,00 +14 011 000,00 -3 857 325,00 -3 857 325,00 -3 857 325,00 +10 153 675,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +14 011 000,00 +14 011 000,00 -10 357 325,00 -10 357 325,00 -10 357 325,00 +3 653 675,00

0210150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+810 000,00 +810 000,00 +810 000,00 +810 000,00

0210160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -16 607 623,00 -16 607 623,00 -16 607 623,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
-9 231 623,00 -9 231 623,00 -9 231 623,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

-7 171 034,00 -7 171 034,00 -7 171 034,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
-2 060 589,00 -2 060 589,00 -2 060 589,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

-5 298 000,00 -5 298 000,00 -5 298 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

-794 000,00 -794 000,00 -794 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

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
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет 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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень

судів відділами державної виконавчої служби
-234 000,00 -234 000,00 -234 000,00 

 -  відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання

рішень суду на 2021 - 2025 роки
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

0213242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС,

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

+295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

з них:

 = фінансова підтримка Громадської спілки "Координаційна 

рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"
+295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -9 900 000,00 -9 900 000,00 -9 900 000,00 -9 900 000,00 

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

територій
+7 092 000,00 +7 092 000,00 +7 092 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

+5 298 000,00 +5 298 000,00 +5 298 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

+794 000,00 +794 000,00 +794 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

0217690 7690 Інша економічна діяльність +9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
+9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

+7 171 034,00 +7 171 034,00 +7 171 034,00

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
+2 060 589,00 +2 060 589,00 +2 060 589,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +14 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +20 000 000,00

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"

+14 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +20 000 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

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"

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує військова частина А7379 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1300000 Департамент міського господарства -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 

1310000 Департамент міського господарства -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет розвитку

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -14 104 988,00 -14 104 988,00 -14 104 988,00 -14 104 988,00 

1317340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер 392 - М), в т.ч. проектні роботи

-7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -26 900 000,00 -26 900 000,00 -26 900 000,00 -26 900 000,00 

в тому числі:

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -23 000 000,00 -23 000 000,00 -23 000 000,00 -23 000 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету -30 000,00 -30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00

1910160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
-65 000,00 -65 000,00 +30 000,00 +30 000,00 +30 000,00 -35 000,00 

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції

(КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

-162 486,00 -162 486,00 -162 486,00 

-послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та

каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу

Деснянської селищної ради 

+197 486,00 +197 486,00 +197 486,00

0800000 Департамент соціальної політики +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

0810000 Департамент соціальної політики +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +20 000 000,00 +20 000 000,00 +20 000 000,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 
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місцевих бюджетів
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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

у тому числі 

бюджет розвитку

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на

території Вінницької міської територіальної громади

-527 784,00 -527 784,00 -527 784,00 

в тому числі:

 =  надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання переселенців «Спільна справа»
-343 187,00 -343 187,00 -343 187,00 

 = надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання Будуємо Майбутнє»
-184 597,00 -184 597,00 -184 597,00 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на

території Вінницької міської територіальної громади

+527 784,00 +527 784,00 +527 784,00

в тому числі:

 =  надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання переселенців «Спільна справа»
+343 187,00 +343 187,00 +343 187,00

 = надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання Будуємо Майбутнє»
+184 597,00 +184 597,00 +184 597,00

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті, який

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3

березня 2021 року №204 зі змінами

+405 464,00 +405 464,00 +405 464,00

з них:

 - надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
+405 464,00 +405 464,00 +405 464,00

- 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

0600000 Департамент освіти +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0610000 Департамент освіти +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

10
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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

у тому числі 

бюджет розвитку

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +24 465 802,00 +24 465 802,00 -271 160,00 -271 160,00 -271 160,00 +24 194 642,00

0710000 Департамент охорони здоров’я +24 465 802,00 +24 465 802,00 -271 160,00 -271 160,00 -271 160,00 +24 194 642,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +24 465 802,00 +24 465 802,00 -271 160,00 -271 160,00 -271 160,00 +24 194 642,00

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +23 183 936,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +21 912 776,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +23 183 936,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +21 912 776,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +22 683 936,00 +22 683 936,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +23 659 124,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+17 688 036,00 +17 688 036,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +18 663 224,00

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-3 311 964,00 -3 311 964,00 -3 311 964,00 

= придбання предметів, матеріалів, обладнання 

(в т.ч. медичного) та інвентарю
-761 065,00 -761 065,00 -761 065,00 

= придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування
+761 065,00 +761 065,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +1 736 253,00

= придбання медикаментів, виробів медичного 

призначення та витратних медичних 

матеріалів

+17 500 000,00 +17 500 000,00 +17 500 000,00

= придбання паливно-мастильних матеріалів +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+4 995 900,00 +4 995 900,00 +4 995 900,00
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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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

у тому числі 

бюджет розвитку

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+500 000,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -1 746 348,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+500 000,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -1 746 348,00 

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

-2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 

= придбання паливно-мастильних матеріалів +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

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

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +281 866,00 +281 866,00 +281 866,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +281 866,00 +281 866,00 +281 866,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+281 866,00 +281 866,00 +281 866,00

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1000000 Департамент культури +2 320 403,00 +130 548,00

1010000 Департамент культури +2 320 403,00 +130 548,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 320 403,00 +130 548,00

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +3 195 806,00 +3 195 806,00 +2 320 403,00 +130 548,00 +368 000,00 +368 000,00 +368 000,00 +3 563 806,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -3 195 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 563 806,00 

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-3 195 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 563 806,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -3 476 997,00 -3 476 997,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 844 997,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" ( з 02.02.2022 -  

КП "Офіс туризму Вінниці")
+281 191,00 +281 191,00 +281 191,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +1 200 000,00 +1 200 000,00 +905 913,00 +94 786,00 +68 964 103,49 -1 321 961,00 +3 078 858,17 +65 885 245,32 +70 164 103,49

1510000 Департамент капітального будівництва +1 200 000,00 +1 200 000,00 +905 913,00 +94 786,00 +68 964 103,49 -1 321 961,00 +3 078 858,17 +65 885 245,32 +70 164 103,49

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 200 000,00 +1 200 000,00 +905 913,00 +94 786,00 -1 321 961,00 -1 321 961,00 -1 321 961,00 -121 961,00 

1510160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
+1 200 000,00 +1 200 000,00 +905 913,00 +94 786,00 +1 200 000,00

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -3 212 286,00 -3 212 286,00 -3 212 286,00 -3 212 286,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -15 977 000,00 -15 977 000,00 -15 977 000,00 -15 977 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -11 000 000,00 -11 000 000,00 -11 000 000,00 -11 000 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -5 477 000,00 -5 477 000,00 -5 477 000,00 -5 477 000,00 

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +6 867 325,00 +6 867 325,00 +6 867 325,00 +6 867 325,00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна, 94 в м.

Вінниці"

+11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів +70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів з 

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

в тому числі:             

 - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, 

що утворився по спеціальному фонду бюджету станом 

на 01.01.2022р.

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

3700000 Департамент фінансів +7 839 788,00 +7 839 788,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +12 839 788,00

3710000 Департамент фінансів +7 839 788,00 +7 839 788,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +12 839 788,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +7 290 788,00 +7 290 788,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +12 290 788,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +4 519 628,00 +4 519 628,00 +4 519 628,00

в тому числі:
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

+4 519 628,00 +4 519 628,00 +4 519 628,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 771 160,00 +2 771 160,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +7 771 160,00

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на виконання

Вінницькою районною радою покладених на неї повноважень
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проєктно-кошторисної документації «Реконструкція очисних

споруд каналізації м. Вінниці, розташованих за адресою:

м.Вінниця, вул. Сабарівське шосе,4»

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської

територіальної громади, хворих з психічними розладами

+750 000,00 +750 000,00 +750 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на виплату заробітної

плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам КНП «Вінницька

обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка

Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово –

лікарській комісії Вінницького об’єднаного міського

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

для проведення медичних оглядів та обстежень  

+521 160,00 +521 160,00 +521 160,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

в тому числі:

   - виконання заходів програми "Здоров'я вінничан на 

2022-2024 роки"
+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

з них:

   - Вінницькому національному медичному 

університету ім. М.І.Пирогова для виплати 

надбавки до заробітної плати працівникам кафедри 

інфекційних хвороб з курсом епідеміології, які 

залучені до надання медичної допомоги пацієнтам 

з гострою респіраторною хворобою COVID-19

+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

у тому числі 

бюджет розвитку

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму

з них:

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

в тому числі:

  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» +1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

ВСЬОГО +67 486 590,00 +67 486 590,00 +3 226 316,00 +225 334,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 +3 078 858,17 +7 014 978,32 +77 580 426,49

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9770

9800

Додаток 3

до рішення міської ради

від 25.02.2022 № 863

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету / Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

отримувача міжбюджетного трансферту
Усього

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

в тому числі :

 - для забезпечення безкоштовними 

медикаментами жителів  Вінницької міської 

територіальної громади, хворих з психічними 

розладами

+750 000,00

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 771 160,00

02100000000 Обласний бюджет +1 271 160,00

02303200000 Районний бюджет Вінницького району +1 500 000,00

 - на виплату заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам КНП «Вінницька обласна 

клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. 

О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» за 

роботу у постійно діючій військово – лікарській 

комісії Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для проведення медичних 

оглядів та обстежень  

+521 160,00

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+549 000,000

в тому числі :

 -  на виконання Вінницькою районною радою 

покладених на неї повноважень
+1 500 000,00

99000000000 Державний бюджет +549 000,000

в тому числі на:



9770

9800

з них:

   - Вінницькому національному медичному 

університету ім. М.І.Пирогова для виплати 

надбавки до заробітної плати працівникам 

кафедри інфекційних хвороб з курсом 

епідеміології, які залучені до надання медичної 

допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19

+549 000,00

   - виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2022-2024 роки"
+549 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +5 000 000,00

 - на виготовлення проєктно-кошторисної 

документації «Реконструкція очисних споруд 

каналізації м. Вінниці, розташованих за адресою: 

м.Вінниця, вул. Сабарівське шосе,4»

+5 000 000,00

02100000000 Обласний бюджет +5 000 000,00

в тому числі:

99000000000 Державний бюджет +6 500 000,00

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+6 500 000,00

- заходи, які виконує військова частина А7379 +5 000 000,00

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +5 000 000,00

в тому числі:

 - виконання "Комплексної правоохоронної 

програми на 2022-2024 роки"
+1 500 000,00

з них:

 =  заходи, які виконує Управління Служби 

безпеки України у Вінницькій області
+1 500 000,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: 16 091 320,00

Міський голова С.Моргунов

Загальний фонд 4 591 320,00

Спеціальний фонд 11 500 000,00



від 25.02.2022 № 863

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

1500000 Департамент капітального будівництва -1 118 615 220,00 -1 144 785 630,00 -12 321 961,00

1510000 Департамент капітального будівництва -1 118 615 220,00 -1 144 785 630,00 -12 321 961,00

1517310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-1 155 541 768,00 -1 192 030 015,00 -3 212 286,00

Будівництво автодорожнього шляхопроводу через

залізничні колії (створ вул. А. Янгеля та

вул.Ватутіна) в м. Вінниця

2017-2025 -1 200 000 000,00 -1 200 000 000,00 -5 000 000,00 -0,5

Просп. Космонавтів (від вул. Келецької до вул. А. 

Первозванного) у м. Вінниці (третя черга) - 

реконструкція

2016-2022 +44 458 232,00 +7 969 985,00 +1 787 714,00 +100,0

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
+29 659 223,00 +39 977 060,00 -15 977 000,00

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +28 910 373,00 +39 228 210,00 -16 477 000,00

Будівля комунального закладу «Дошкільний 

навчальний заклад №16 Вінницької міської ради» 

по вул. Миколи Зерова,12, у м. Вінниці - 

реконструкція

2017-2022 -3 200 114,00 +7 799 886,00 +9 096 882,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +15 096 882,00

 - за рахунок доходів бюджету -6 000 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп.

Космонавтів,32  в м. Вінниця

2017-2023 +3 030 604,00 +3 030 604,00 +12 910 000,00 +1,3

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +12 910 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Фізико-математична

гімназія №17 Вінницької міської ради" по вул. О.

Соловйова,2 в м. Вінниця

2017-2023 -682 163,00 -2 500 000,00 -12,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу “Палац дітей та юнацтва

Вінницької міської ради” по вул. Хмельницького

шосе, 22 в м. Вінниці

2019-2023 +4 329 718,00 +4 329 718,00 -5 670 282,00 -29,2

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -5 670 282,00

 Додаток 4

до рішення міської ради

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році
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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

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №13 "Ластівка" Вінницької міської ради" по

вул. Магістратська,58 в м. Вінниця

2022 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +8 000 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №25 Вінницької міської ради" по вул.Князів 

Коріатовичів,147 в м. Вінниця

2019-2022 -24 650 750,00 -24 650 750,00 -24 300 000,00 -100,0

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -24 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -300 000,00

Реконструкція будівлі комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад №25 Вінницької

міської ради» по вул. Князів Коріатовичів,147 в м.

Вінниця

2019-2022 +850 750,00 +850 750,00 +500 000,00 +100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №59 "Вишенька" Вінницької міської ради"

по вул. Воїнів Інтернаціоналістів,16 в м.Вінниця

2022 +8 000 000,00 +8 000 000,00 +8 000 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +8 000 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №12 Вінницької міської ради" по

вул.Шимка,3 в м.Вінниця

2022 -17 550 000,00 -17 550 000,00 -17 550 000,00 -100,0

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -17 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -550 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Вінницький ліцей №12" по

вул.Шимка,3 в м.Вінниця

2022-2023 +28 550 000,00 +28 550 000,00 +13 550 000,00 +47,5

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +13 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +550 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №29 Вінницької міської ради" по

вул.Некрасова,7  в м. Вінниця

2017-2022 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +5 000 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №34 Вінницької міської ради" по

вул.Стрілецька,99  в м. Вінниця

2017-2022 +5 163 400,00 +5 163 400,00 +5 163 400,00
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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

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +5 163 400,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №74 Вінницької міської ради" по

вул.Андрія Первозванного,68 в м. Вінниця

2017-2022 -39 445 497,00 -39 445 497,00 -38 100 000,00 -100,0

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -38 000 000,00

 - за рахунок доходів бюджету -100 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступенів №31 Вінницької міської ради" по

вул.Богдана Ступки,13 в м. Вінниця

2017-2022 +5 500 000,00 +5 500 000,00 +6 500 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +6 500 000,00

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Дошкільний навчальний

заклад №21 Вінницької міської ради" по вул.

Міліційна,8  в м. Вінниця

2017-2022 +23 696 662,00 +23 696 662,00 +2 500 000,00 +100,0

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу «Дошкільний навчальний

заклад №75 Вінницької міської ради» по вул. 600-

річчя,62 в м. Вінниця

2017-2022 +21 235 600,00 +21 235 600,00 +23 000,00 +100,0

Реконструкція спортивного ядра комунального

закладу "Вінницький ліцей №7 ім.

О.Сухомовського" по вул. В.Городецького, 5 в м.

Вінниця

2022 +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00 +100,0

1517325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
+748 850,00 +748 850,00 +500 000,00

Реконструкція нежитлового приміщення закладу 

«МДЮСШ №2» під спортивний заклад по вул. 

Андрія Первозванного,1 в м. Вінниці

2021-2022 +748 850,00 +748 850,00 +500 000,00 +100,0

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +7 267 325,00 +7 267 325,00 +6 867 325,00

Реконструкція 2-го поверху адмінбудівлі під центр 

надання адміністративних послуг по 

вул.Замостянська,7 в м. Вінниці

2019-2022 -400 000,00

Реконструкція частини адміністративної будівлі по 

вул. Соборна,59 в м. Вінниця
2022 +7 267 325,00 +7 267 325,00 +7 267 325,00 +100,0

1300000 Департамент міського господарства -47 794,00 -47 794,00 -14 104 988,00

1310000 Департамент міського господарства -47 794,00 -47 794,00 -14 104 988,00

1317310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-47 794,00 -47 794,00 -14 104 988,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

по вул. Ширшова в м. Вінниці 
2022-2023 -11 000 000,00 -78,6

21



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

Реконструкція системи теплопостачання будівлі

амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД №1

м.Вінниці" по вул.Покровська,108 та будівлі КЗ

"Заклад дошкільної освіти "Лісова казка" ВМР" по

вул.Покровська,112 з встановленням модульної

котельні на газовому паливі по вул.Покровська, б/н

в с.Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького

району, Вінницької області (в т.ч. проектні роботи)

2021-2022 -3 700 000,00 -93,4

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020-2022 -1 887 086,00 -1 887 086,00 -1 802 608,00 -100,0

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по вул. М.Литвиненко-

Вольгемут, 19 в м.Вінниці (в т.ч. проектні роботи) 

2020-2022 -1 467 626,00 -1 467 626,00 -1 400 253,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

до вул. Волошкової в м. Вінниці, в т.ч. проектні

роботи

2018-2022 +3 202 861,00 -12,0

Нове будівництво мережі зовнішньої зливової

каналізації по провулку 8-го Березня ( від будинку

№ 20 до вул.Староміської,1) в м.Вінниці 

2022 -1 700 000,00 -1 700 000,00 -1 700 000,00 -100,0

Реконструкція мережі зовнішньої зливової

каналізації по провулку 8-го Березня (від будинку

№ 20 до вул.Староміської,1) в м.Вінниці

2022 +1 700 000,00 +1 700 000,00 +1 700 000,00 +100,0

Нове будівництво внутрішнього газопроводу

середнього тиску Вінницького індустріального

парку по вул.Немирівське шосе, 213 в м.Вінниці (в

т.ч. проектні роботи)

2019-2022 +3 306 918,00 +3 306 918,00 +595 012,00 +100,0

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 +0,00 -23 000 000,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
+0,00 +0,00 -23 000 000,00

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства +0,00 +0,00 -23 000 000,00

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з

вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13

(від перехрестя з вул. Проектною 12а до

перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця

2018-2023 -23 000 000,00 -33,4

0200000 Виконавчий комітет міської ради +727 233,00 +727 233,00 -9 900 000,0022



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

0210000 Виконавчий комітет міської ради +727 233,00 +727 233,00 -9 900 000,00

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності +727 233,00 +727 233,00 -9 900 000,00

Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та

надбудовою за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна,

68

2022-2023 -10 000 000,00 -64,5

Нове будівництво системи відведення дощових вод 

з влаштуванням локальних очисних споруд за

адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 213

(в т.ч. проектні роботи)

2020-2022 +727 233,00 +727 233,00 +100 000,00 +100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -17 730 000,00 -17 730 000,00 -500 000,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -17 730 000,00 -17 730 000,00 -500 000,00

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-17 730 000,00 -17 730 000,00 -500 000,00

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-17 730 000,00 -17 730 000,00 -500 000,00

Реконструкція  нежитлового приміщення, що 

розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. А. 

Первозванного, 1, літера «Е», для розміщення 

відділень з водних видів спорту закладу «Міська 

дитячо-юнацька спортивна школа №2»

2021-2024 -18 000 000,00 -18 000 000,00 -770 000,00 -5,7

Реконструкція елінгу на воді МДЮСШ №2  по 

узвозу Бузькому,33 в м. Вінниця
2022 +270 000,00 +270 000,00 +270 000,00 +100,0

Всього -1 135 665 781,00 -1 161 836 191,00 -59 826 949,00

Міський голова  Сергій МОРГУНОВ
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від 25.02.2022 № 863

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 +16 611 000,00 +14 011 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +16 611 000,00 +14 011 000,00 +2 600 000,00 +2 600 000,00

0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -16 607 623,00 -16 607 623,00 

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2026 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від

26.11.2021р. №678
-9 231 623,00 -9 231 623,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні 

комітети) - на виконання повноважень, наданих 

міською радою 

-7 171 034,00 -7 171 034,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів 

самоорганізації населення м.Вінниці 
-2 060 589,00 -2 060 589,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших

заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та

інших заходів у населених пунктах, що входять

до Вінницької міської територіальної громади на

2021-2025 роки"

Рішення міської ради від

25.09.2020р. №2404, зі змінами
-5 298 000,00 -5 298 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної

реклами для інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Програма використання соціальної реклами для

інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2302, зі змінами
-794 000,00 -794 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проєктів на території Вінницької

міської територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проєктів на

території Вінницької міської територіальної

громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
-1 000 000,00 -1 000 000,00 

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень

судів відділами державної виконавчої служби

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-234 000,00 -234 000,00 

 -  відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-100 000,00 -100 000,00 

Додаток 5

до рішення міської ради

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 Загальний фонд

Спеціальний фонд
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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
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання

рішень суду на 2021 - 2025 роки

Програма для забезпечення виконання рішень

суду на 2021 - 2025 роки

Рішення міської ради від

04.12.2020р. №19, зі змінами
+50 000,00 +50 000,00

0213240 3240 Інші заклади та заходи +295 000,00 +295 000,00

0213242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+295 000,00 +295 000,00

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів

АТО/ООС, членів їх сімей та родин загиблих Вінницької

міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

Програма підтримки ветеранів АТО/ООС, членів

їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. 
+295 000,00 +295 000,00

з них:

 = фінансова підтримка Громадської спілки 

"Координаційна рада ветеранів АТО/ООС та 

волонтерів м. Вінниці"

+295 000,00 +295 000,00

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
-9 900 000,00 -9 900 000,00 -9 900 000,00 

0217370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного

розвитку територій
+7 092 000,00 +7 092 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками

міського рівня, організація і проведення урочистих та інших

заходів у населених пунктах, що входять до Вінницької

міської територіальної громади на 2021-2025 роки"

Програма "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та

інших заходів у населених пунктах, що входять

до Вінницької міської територіальної громади на

2021-2025 роки"

Рішення міської ради від

25.09.2020р. №2404, зі змінами
+5 298 000,00 +5 298 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної

реклами для інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Програма використання соціальної реклами для

інформування громадськості та профілактики

негативних явищ у суспільстві на 2021-2025 роки

Рішення міської ради від

26.06.2020р. №2302, зі змінами
+794 000,00 +794 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на реалізацію

соціально - культурних проєктів на території Вінницької

міської територіальної громади

Програма надання фінансової підтримки

інститутам громадянського суспільства на

реалізацію соціально - культурних проєктів на

території Вінницької міської територіальної

громади

Рішення міської ради від

27.12.2011р. №566, зі змінами
+1 000 000,00 +1 000 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +9 231 623,00 +9 231 623,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації

населення Вінницької міської територіальної громади на 2022-

2026 роки

Програма розвитку органів самоорганізації

населення Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від

26.11.2021р. №678
+9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

= органи самоорганізації населення (квартальні комітети) -

на виконання повноважень, наданих міською радою 
+7 171 034,00 +7 171 034,00

= фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації

населення м.Вінниці 
+2 060 589,00 +2 060 589,00

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +20 000 000,00 +14 000 000,00 +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
+20 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00

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
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує військова частина А7379 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-

2024 роки"

Комплексна правоохоронна програма на 2022-

2024 роки 

Рішення міської ради від

25.02.2022р. 
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України 

у Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

1300000 Департамент міського господарства -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 

1310000 Департамент міського господарства -9 617 144,00 -9 617 144,00 -9 617 144,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та

організацій, що виробляють, виконують та/або надають

житлово-комунальні послуги

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

в тому числі:
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних 

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-14 104 988,00 -14 104 988,00 -14 104 988,00 

1317340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №130, зі змінами
-7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Житловий будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27

в м. Вінниці (охоронний номер 392 - М), в т.ч. проектні

роботи

-7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -49 900 000,00 -49 900 000,00 -49 900 000,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
-26 900 000,00 -26 900 000,00 -26 900 000,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-23 000 000,00 -23 000 000,00 -23 000 000,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +35 000,00 +35 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +35 000,00 +35 000,00

1916090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+35 000,00 +35 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної

станції (КНС), що передані з балансу Деснянської селищної

ради

-162 486,00 -162 486,00 

-послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та

каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу

Деснянської селищної ради 

+197 486,00 +197 486,00
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Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

0800000 Департамент соціальної політики +20 000 000,00 +20 000 000,00

0810000 Департамент соціальної політики +20 000 000,00 +20 000 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи +20 000 000,00 +20 000 000,00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
+20 000 000,00 +20 000 000,00

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

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
-405 464,00 -405 464,00 

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність

на території 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
-527 784,00 -527 784,00 

в тому числі:

 =  надання фінансової підтримки 

громадській організації «Об’єднання переселенців 

«Спільна справа»

-343 187,00 -343 187,00 

 = надання фінансової підтримки громадській 

організації «Об’єднання Будуємо Майбутнє»
-184 597,00 -184 597,00 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність

на території 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
+527 784,00 +527 784,00

в тому числі:

 =  надання фінансової підтримки 

громадській організації «Об’єднання переселенців 

«Спільна справа»

+343 187,00 +343 187,00

 = надання фінансової підтримки громадській 

організації «Об’єднання Будуємо Майбутнє»
+184 597,00 +184 597,00

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті,

який затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 3 березня 2021 року №204 зі змінами

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715
+405 464,00 +405 464,00

з них:

 - надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
+405 464,00 +405 464,00
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Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

 - 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

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715
+20 000 000,00 +20 000 000,00

0600000 Департамент освіти +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0610000 Департамент освіти +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0611060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку

коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що

мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень

Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному

періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення

безпечного навчального процесу у закладах загальної

середньої освіти)

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +24 194 642,00 +24 465 802,00 -271 160,00 -271 160,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +24 194 642,00 +24 465 802,00 -271 160,00 -271 160,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +21 912 776,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+21 912 776,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +21 912 776,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +23 659 124,00 +22 683 936,00 +975 188,00 +975 188,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+18 663 224,00 +17 688 036,00 +975 188,00 +975 188,00

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської 

територіальної громади

-3 311 964,00 -3 311 964,00 
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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
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

= придбання предметів, матеріалів, 

обладнання (в т.ч. медичного) та 

інвентарю

-761 065,00 -761 065,00 

= придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування
+1 736 253,00 +761 065,00 +975 188,00 +975 188,00

= придбання медикаментів, виробів 

медичного призначення та витратних 

медичних матеріалів

+17 500 000,00 +17 500 000,00

= придбання паливно-мастильних 

матеріалів
+3 500 000,00 +3 500 000,00

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії 

Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для проведення 

медичних оглядів та обстежень

+4 995 900,00 +4 995 900,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-1 746 348,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-1 746 348,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) 

і предметів довгострокового користування 

для КНП "Вінницький регіональний 

клінічний лікувально-діагностичний центр 

серцево-судинної патології" 

-2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 

= придбання паливно-мастильних 

матеріалів
+500 000,00 +500 000,00

0712030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+1 000 000,00 +1 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

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

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних 

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

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +281 866,00 +281 866,00

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+281 866,00 +281 866,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +281 866,00 +281 866,00

в тому числі:

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії 

Вінницького об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки для проведення 

медичних оглядів та обстежень

+281 866,00 +281 866,00

0717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

1000000 Департамент культури

1010000 Департамент культури

1014040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642
+3 563 806,00 +3 195 806,00 +368 000,00 +368 000,00

1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -3 563 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1014081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 

Програма розвитку культури і мистецтва

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

29.10.2021 № 642
-3 563 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -3 844 997,00 -3 476 997,00 -368 000,00 -368 000,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" ( з 

02.02.2022 -  КП "Офіс туризму Вінниці")
+281 191,00 +281 191,00

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1117325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
-500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1500000 Департамент капітального будівництва +68 964 103,49 +68 964 103,49 -1 321 961,00 

1510000 Департамент капітального будівництва +68 964 103,49 +68 964 103,49 -1 321 961,00 

1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-3 212 286,00 -3 212 286,00 -3 212 286,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-15 977 000,00 -15 977 000,00 -15 977 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 

1517325 7325 0443
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і 

спорту
+500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

1517330 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
+6 867 325,00 +6 867 325,00 +6 867 325,00

1517340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №130, зі змінами
+11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00

в тому числі:

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2

Вінницької міської ради – пам’ятка архітектури місцевого

значення "Жіноча гімназія" (охоронний номер №225-М) по

вул. Соборна, 94 в м. Вінниці"

+11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

1517360 7360 Виконання інвестиційних проектів

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+70 286 064,49 +70 286 064,49

1517365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування 

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення  заходів 

з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції 

та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на 

службі у людей"

+70 286 064,49 +70 286 064,49

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного

лікувально-діагностичного центру серцево-судинної

патології" по вул. Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+70 286 064,49 +70 286 064,49

в тому числі:             

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2022р.

+70 286 064,49 +70 286 064,49

3700000 Департамент фінансів +12 839 788,00 +7 839 788,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

3710000 Департамент фінансів +12 839 788,00 +7 839 788,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

3718600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+4 519 628,00 +4 519 628,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської

ради - запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду

бюджету Вінницької міської територіальної громади у формі

укладення договорів позики (кредитних договорів) 

+4 519 628,00 +4 519 628,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +7 771 160,00 +2 771 160,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на виконання

Вінницькою районною радою покладених на неї повноважень

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+1 500 000,00 +1 500 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проєктно-кошторисної документації «Реконструкція очисних

споруд каналізації м. Вінниці, розташованих за адресою:

м.Вінниця, вул. Сабарівське шосе,4»

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської

територіальної громади, хворих з психічними розладами

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+750 000,00 +750 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на виплату

заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам

КНП «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня

ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» за роботу у

постійно діючій військово – лікарській комісії Вінницького

об’єднаного міського територіального центру комплектування

та соціальної підтримки для проведення медичних оглядів та

обстежень  

Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"
Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+521 160,00 +521 160,00

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+549 000,00 +549 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+549 000,00 +549 000,00

в тому числі:

   - виконання заходів програми "Здоров'я вінничан 

на 2022-2024 роки"
Програма "Здоров’я вінничан на 2022-2024 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №758, зі змінами
+549 000,00 +549 000,00

з них:

   - Вінницькому національному медичному 

університету ім. М.І.Пирогова для виплати 

надбавки до заробітної плати працівникам 

кафедри інфекційних хвороб з курсом 

епідеміології, які залучені до надання медичної 

допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19

+549 000,00 +549 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму

2617620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

2617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів
Програма розвитку туризму Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. № 2461, зі змінами

в тому числі:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» +1 300 000,00 +1 300 000,00

ВСЬОГО +82 872 751,49 +66 351 590,00 +16 521 161,49 -53 764 903,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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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

0100 0100 Державне управління -15 472 623,00 -15 472 623,00 +905 913,00 +94 786,00 -6 427 325,00 -6 427 325,00 -6 427 325,00 -21 899 948,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -15 472 623,00 -15 472 623,00 +905 913,00 +94 786,00 -6 427 325,00 -6 427 325,00 -6 427 325,00 -21 899 948,00 

0150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у

місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

+810 000,00 +810 000,00 +810 000,00 +810 000,00

0160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Києві), селищах, селах, територіальних громадах
+1 135 000,00 +1 135 000,00 +905 913,00 +94 786,00 -7 237 325,00 -7 237 325,00 -7 237 325,00 -6 102 325,00 

0180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління -16 607 623,00 -16 607 623,00 -16 607 623,00 

 в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
-9 231 623,00 -9 231 623,00 -9 231 623,00 

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
-7 171 034,00 -7 171 034,00 -7 171 034,00 

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
-2 060 589,00 -2 060 589,00 -2 060 589,00 

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

-5 298 000,00 -5 298 000,00 -5 298 000,00 

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

-794 000,00 -794 000,00 -794 000,00 

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

- авансування проведення виконавчих дій з виконання рішень

судів відділами державної виконавчої служби
-234 000,00 -234 000,00 -234 000,00 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Додаток  6

до  рішення міської ради

від 25.02.2022 № 863

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

- виконання заходів Програми для забезпечення виконання рішень

суду на 2021-2025 роки
+50 000,00 +50 000,00 +50 000,00

 -  відшкодування шкоди згідно з рішеннями судів -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 

1000 1000 Освіта +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

1060 1060

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове

призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів,

необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у

закладах загальної середньої освіти)

+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

1061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
+245 362,00 +245 362,00 +245 362,00 +245 362,00

2000 2000 Охорона здоров’я +24 465 802,00 +24 465 802,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +23 194 642,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +24 465 802,00 +24 465 802,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +23 194 642,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню +23 183 936,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +21 912 776,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +23 183 936,00 +23 183 936,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 -1 271 160,00 +21 912 776,00

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста +22 683 936,00 +22 683 936,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +23 659 124,00

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+17 688 036,00 +17 688 036,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +18 663 224,00

     в тому числі:

 = протидія поширенню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19 на 

території Вінницької міської територіальної 

громади

-3 311 964,00 -3 311 964,00 -3 311 964,00 

= придбання предметів, матеріалів, обладнання 

(в т.ч. медичного) та інвентарю
-761 065,00 -761 065,00 -761 065,00 

= придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування
+761 065,00 +761 065,00 +975 188,00 +975 188,00 +975 188,00 +1 736 253,00
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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

= придбання медикаментів, виробів медичного 

призначення та витратних медичних 

матеріалів

+17 500 000,00 +17 500 000,00 +17 500 000,00

= придбання паливно-мастильних матеріалів +3 500 000,00 +3 500 000,00 +3 500 000,00

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+4 995 900,00 +4 995 900,00 +4 995 900,00

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

+500 000,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -1 746 348,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+500 000,00 +500 000,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -1 746 348,00 

     в тому числі:

 = придбання обладнання (в т.ч. медичного) і 

предметів довгострокового користування для 

КНП "Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний центр серцево-

судинної патології" 

-2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 -2 246 348,00 

= придбання паливно-мастильних матеріалів +500 000,00 +500 000,00 +500 000,00

2030 2030 0733
Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та

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

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

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

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +281 866,00 +281 866,00 +281 866,00
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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 
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місцевих 
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класифікації 
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Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +281 866,00 +281 866,00 +281 866,00

в тому числі:

 - виплата заробітної плати, зі сплатою ЄСВ, 

медичним працівникам за роботу у постійно 

діючій військово – лікарській комісії Вінницького 

об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки для 

проведення медичних оглядів та обстежень

+281 866,00 +281 866,00 +281 866,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення +20 295 000,00 +20 295 000,00 +20 295 000,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +20 295 000,00 +20 295 000,00 +20 295 000,00

3240 3240 Інші заклади та заходи +20 295 000,00 +20 295 000,00 +20 295 000,00

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення +20 295 000,00 +20 295 000,00 +20 295 000,00

в тому числі:

- виконання заходів «Програми підтримки ветеранів АТО/ООС,

членів їх сімей та родин загиблих Вінницької міської

територіальної громади на 2022 – 2026 роки»

+295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

з них:

 = фінансова підтримка Громадської спілки "Координаційна 

рада ветеранів АТО/ООС та волонтерів м. Вінниці"
+295 000,00 +295 000,00 +295 000,00

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-405 464,00 -405 464,00 -405 464,00 

- надання фінансової підтримки громадським об'єднанням

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на

території Вінницької міської територіальної громади

-527 784,00 -527 784,00 -527 784,00 

в тому числі:

 =  надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання переселенців «Спільна справа»
-343 187,00 -343 187,00 -343 187,00 

 = надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання Будуємо Майбутнє»
-184 597,00 -184 597,00 -184 597,00 

- надання фінансової підтримки громадським організаціям

внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на

території Вінницької міської територіальної громади

+527 784,00 +527 784,00 +527 784,00

в тому числі:
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 =  надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання переселенців «Спільна справа»
+343 187,00 +343 187,00 +343 187,00

 = надання фінансової підтримки громадській організації 

«Об’єднання Будуємо Майбутнє»
+184 597,00 +184 597,00 +184 597,00

- співфінансування видатків на реалізацію пілотного проєкту

«Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку

використання коштів, передбачених в державному бюджеті, який

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3

березня 2021 року №204 зі змінами

+405 464,00 +405 464,00 +405 464,00

з них:

 - надання соціальної послуги супроводу під час 

інклюзивного навчання
+405 464,00 +405 464,00 +405 464,00

- 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

4000 4000 Культура i мистецтво +2 320 403,00 +130 548,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 320 403,00 +130 548,00

4040 4040 0824 Забезпечення діяльності музеїв i виставок +3 195 806,00 +3 195 806,00 +2 320 403,00 +130 548,00 +368 000,00 +368 000,00 +368 000,00 +3 563 806,00

4080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -3 195 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 563 806,00 

4081 4081 0829
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і 

мистецтва 
-3 195 806,00 -3 195 806,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 563 806,00 

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" -3 476 997,00 -3 476 997,00 -368 000,00 -368 000,00 -368 000,00 -3 844 997,00 

 - фінансова підтримка КП "Центр історії Вінниці" ( з 02.02.2022 -  

КП "Офіс туризму Вінниці")
+281 191,00 +281 191,00 +281 191,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +35 000,00 +35 000,00 -15 344 184,00 -15 344 184,00 -15 344 184,00 -15 309 184,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +35 000,00 +35 000,00 -15 344 184,00 -15 344 184,00 -15 344 184,00 -15 309 184,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

в тому числі:
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- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

+11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00 +11 555 816,00

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -26 900 000,00 -26 900 000,00 -26 900 000,00 -26 900 000,00 

6090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства +35 000,00 +35 000,00 +35 000,00

в тому числі:

- послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних мереж та каналізаційної насосної станції

(КНС), що передані з балансу Деснянської селищної ради

-162 486,00 -162 486,00 -162 486,00 

-послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту

зовнішніх каналізаційних та водопровідних мереж та

каналізаційної насосної станції (КНС), що передані з балансу

Деснянської селищної ради

+197 486,00 +197 486,00 +197 486,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток +7 092 000,00 +7 092 000,00 +14 391 143,49 -55 894 921,00 +3 078 858,17 +11 312 285,32 +21 483 143,49

з них:

- за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, що

утворився по спеціальному фонду бюджету станом на

01.01.2022р.

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

 - за рахунок доходів бюджету +7 092 000,00 +7 092 000,00 -55 894 921,00 -55 894 921,00 -55 894 921,00 -48 802 921,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -40 317 274,00 -40 317 274,00 -40 317 274,00 -40 317 274,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 -16 477 000,00 

з них:

 - за рахунок кредитних коштів -11 000 000,00 -11 000 000,00 -11 000 000,00 -11 000 000,00 

 - за рахунок доходів бюджету -5 477 000,00 -5 477 000,00 -5 477 000,00 -5 477 000,00 

7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -3 032 675,00 -3 032 675,00 -3 032 675,00 -3 032 675,00 

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури +3 932 028,00 +3 932 028,00 +3 932 028,00 +3 932 028,00

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Житловий

будинок залізничників" по вул. Замостянській, 27 в м. Вінниці

(охоронний номер 392 - М), в т.ч. проектні роботи

-7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 -7 067 972,00 

- реставрація будівлі (термомодернізація) комунального закладу

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 2 Вінницької

міської ради – пам’ятка архітектури місцевого значення "Жіноча

гімназія" (охоронний номер №225-М) по вул. Соборна, 94 в м.

Вінниці"

+11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00

з них:

 - за рахунок кредитних коштів +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00 +11 000 000,00
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7360 7360 Виконання інвестиційних проектів +70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

7365 7365 0490

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування

регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з

виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та

розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у

людей"

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

з них:

Будівництво "Вінницького регіонального клінічного лікувально-

діагностичного центру серцево-судинної патології" по вул.

Хмельницьке шосе в м. Вінниці

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

в тому числі:             

 - за рахунок залишку субвенції з державного бюджету, 

що утворився по спеціальному фонду бюджету станом 

на 01.01.2022р.

+70 286 064,49 +3 078 858,17 +67 207 206,32 +70 286 064,49

7370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій
+7 092 000,00 +7 092 000,00 +7 092 000,00

з них:

- виконання заходів Програми "Нагородження відзнаками міського

рівня, організація і проведення урочистих та інших заходів у

населених пунктах, що входять до Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2025 роки"

+5 298 000,00 +5 298 000,00 +5 298 000,00

- виконання заходів Програми використання соціальної реклами

для інформування громадськості та профілактики негативних явищ

у суспільстві на 2021-2025 роки

+794 000,00 +794 000,00 +794 000,00

- виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам

громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних

проєктів на території  Вінницької міської  територіальної громади

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

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +9 231 623,00 +9 231 623,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +10 231 623,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +9 231 623,00 +9 231 623,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +10 231 623,00

7620 7620 Розвиток готельного господарства та туризму

7622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

в тому числі:

  - фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці» +1 300 000,00 +1 300 000,00 +1 300 000,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

в тому числі:
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- поповнення статутного капіталу КП "Міський лікувально-

діагностичний центр"
+1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00 +1 000 000,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:

- виконання Програми розвитку органів самоорганізації населення

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки
+9 231 623,00 +9 231 623,00 +9 231 623,00

в тому числі:

 =  органи самоорганізації населення (квартальні комітети) - 

на виконання повноважень, наданих міською радою 
+7 171 034,00 +7 171 034,00 +7 171 034,00

 = фінансова підтримка Асоціації органів самоорганізації 

населення м.Вінниці 
+2 060 589,00 +2 060 589,00 +2 060 589,00

8200 8200 Громадський порядок та безпека +14 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +20 000 000,00

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +14 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +20 000 000,00

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"

+14 000 000,00 +14 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +6 000 000,00 +20 000 000,00

8600 8600 0170 Обслуговування місцевого боргу +4 519 628,00 +4 519 628,00 +4 519 628,00

в тому числі:

- обслуговування боргових зобов’язань Вінницької міської ради -

запозичень до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету

Вінницької міської територіальної громади у формі укладення

договорів позики (кредитних договорів) 

+4 519 628,00 +4 519 628,00 +4 519 628,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+2 771 160,00 +2 771 160,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +7 771 160,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +2 771 160,00 +2 771 160,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +7 771 160,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +2 771 160,00 +2 771 160,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +7 771 160,00

в тому числі:

- районному бюджету Вінницького району на виконання

Вінницькою районною радою покладених на неї повноважень
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

- обласному бюджету Вінницької області на виготовлення

проєктно-кошторисної документації «Реконструкція очисних

споруд каналізації м. Вінниці, розташованих за адресою:

м.Вінниця, вул. Сабарівське шосе,4»

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- обласному бюджету Вінницької області для забезпечення

безкоштовними медикаментами жителів Вінницької міської

територіальної громади, хворих з психічними розладами

+750 000,00 +750 000,00 +750 000,00

- обласному бюджету Вінницької області на виплату заробітної

плати, зі сплатою ЄСВ, медичним працівникам КНП «Вінницька

обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка

Вінницької обласної Ради» за роботу у постійно діючій військово –

лікарській комісії Вінницького об’єднаного міського

територіального центру комплектування та соціальної підтримки

для проведення медичних оглядів та обстежень  

+521 160,00 +521 160,00 +521 160,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+549 000,00 +549 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +7 049 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+549 000,00 +549 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +6 500 000,00 +7 049 000,00

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"

+5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

з них:

 = Квартирно-експлуатаційний відділ м.Вінниця +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

в тому числі:

- заходи, які виконує військова частина А7379 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00 +5 000 000,00

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на 2022-2024

роки"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

з них:

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки України у 

Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00 +1 500 000,00

- виконання заходів програми "Здоров'я вінничан на 2022-2024

роки"
+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

з них:

44



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

   - Вінницькому національному медичному 

університету ім. М.І.Пирогова для виплати 

надбавки до заробітної плати працівникам кафедри 

інфекційних хвороб з курсом епідеміології, які 

залучені до надання медичної допомоги пацієнтам 

з гострою респіраторною хворобою COVID-19

+549 000,00 +549 000,00 +549 000,00

ВСЬОГО +67 486 590,00 +67 486 590,00 +3 226 316,00 +225 334,00 +10 093 836,49 -60 192 228,00 +3 078 858,17 +7 014 978,32 +77 580 426,49

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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до рішення міської ради  

від 25.02.2022 № 863

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+6 500 000,00 +6 500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+6 500 000,00 +6 500 000,00 

в тому числі:

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+5 000 000,00 +5 000 000,00 

- заходи, які виконує військова частина А7379 +5 000 000,00 +5 000 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+5 000 000,00 +5 000 000,00 

- виконання "Комплексної правоохоронної програми на

2022-2024 роки"
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

з них:

 =  заходи, які виконує Управління Служби безпеки 

України у Вінницькій області
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

3220
Капітальні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+1 500 000,00 +1 500 000,00 

0611060 Департамент освіти

Надання загальної середньої освіти за рахунок

залишку коштів за освітньою субвенцією (крім

залишку коштів, що мають цільове призначення,

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів

України у попередньому бюджетному періоді, а також

коштів, необхідних для забезпечення безпечного

навчального процесу у закладах загальної середньої

освіти)

+245 362,00 +245 362,00 

0611061
Надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти
+245 362,00 +245 362,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів +245 362,00 +245 362,00 

з них:

- за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з

державного бюджету
+245 362,00 +245 362,00 

3132 Капітальний ремонт інших об’єктів +245 362,00 +245 362,00 

3719800 Департамент фінансів

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+549 000,00 +549 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+549 000,00 +549 000,00 

в тому числі:

   - виконання заходів програми "Здоров'я 

вінничан на 2022-2024 роки"
+549 000,00 +549 000,00 

з них:

   - Вінницькому національному 

медичному університету ім. 

М.І.Пирогова для виплати надбавки до 

заробітної плати працівникам кафедри 

інфекційних хвороб з курсом 

епідеміології, які залучені до надання 

медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19

+549 000,00 +549 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+549 000,00 +549 000,00 

ВСЬОГО +549 000,00 +6 745 362,00 +7 294 362,00

 Додаток 7

Перелік додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення вільного 

залишку бюджетних коштів, що утворився в  бюджеті станом на 01.01.2022р.

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ 
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