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Звіт  

про роботу департаменту фінансів  за 2019 рік. 
 

 

 

Основними завданнями департаменту фінансів є забезпечення 

фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування для виконання 

покладених на них повноважень, функцій і завдань шляхом формування, 

затвердження та виконання бюджету з дотримання принципів ефективності 

акумулювання ресурсів, їх розподілу відповідно до визначених пріоритетів 

та прозорості бюджетного процесу. 

 

В 2019 році департамент фінансів виконував обов’язки, покладені на 

нього відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Положення про департамент фінансів, а саме:  
 

1. Складання проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік: 

 

Розроблена та доведена головним розпорядникам коштів інструкція з 

підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 та прогнозу бюджету на 2021-

2022 роки. 

Опрацьовані бюджетні запити 17-ти головних розпорядників коштів та 

розрахунки до них з точки зору і відповідності меті, пріоритетності, дієвості 

та ефективності використання бюджетних коштів, підготовлені пропозиції 

щодо включення відповідних видатків до проекту бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади. 
 

Підготовлено рішення виконавчого комітету міської ради щодо 

утворення робочої групи з питань формування проекту рішення міської ради 

про бюджет Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 

рік та прогноз бюджету на 2021 та 2022 роки (від 18.07.2019р. №1836). 

В ІІІ кварталі 2019 року забезпечено проведення 3 засідання робочої 

групи, на яких розглянуто 24 звернення депутатів Вінницької міської ради та 

1 звернення депутата Вінницької обласної ради, пов’язаних із складанням 

проекту бюджету на 2020 рік. Рішення робочої групи щодо розгляду звернень 

депутатів міської ради направлені головним розпорядникам коштів для 

опрацювання. 

Протоколи засідань робочої групи розміщені на офіційному сайті 

Вінницької міської ради. 
 

Відповідно до покладених на департамент фінансів обов’язків, в 2019 

році на підставі бюджетних запитів головних  розпорядників коштів,  

розрахунків власних і закріплених доходів та сум субвенцій з державного та 

обласного бюджетів, встановлених Вінницькій міській ОТГ Законом України 
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«Про Державний бюджет України на 2020 рік» та рішенням обласної ради 

«Про обласний бюджет на 2020 рік», департаментом фінансів сформовано 

проект бюджету на 2020 рік.  

Відповідно до вимог чинного законодавства бюджет Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік складено за програмно-

цільовим методом. 

Проект рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» розміщено на офіційному 

сайті Вінницької міської ради та  опубліковано в «Вінницькій газеті». 
 

Також департаментом фінансів сформовано прогноз бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2022 роки, 

який схвалено виконавчим комітетом. 
 

Департаментом фінансів спільно з департаментом економіки і інвестицій 

міської ради були організовані і 13.12.2019р. проведені громадські слухання 

з обговорення основних показників Програми економічного і соціального 

розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

та бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної  громади на 2020 

рік. 
 

Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської об’єднаної 

територіальної  громади на 2020 рік» 27.12.2019р. прийнято міською радою. 

 

Враховуючи запровадження в повному обсязі починаючи з 2020 року 

середньострокового бюджетного планування, відповідно до змін внесених до 

Бюджетного кодексу України, шляхом складання та затвердження міською 

радою прогнозу бюджету  на плановий та наступні за плановим два бюджетні 

періоди,  з врахуванням положень Бюджетної декларації, підготовлені зміни 

до Бюджетного регламенту Вінницької міської ради, які затверджені 

рішенням міської ради від 27.06.2019р. №1813.  

 

2. Робота по виконанню бюджету за 2019 рік: 
 

Підготовлені та направлені головним розпорядникам коштів 162 лімітні 

довідки, на підставі яких розпорядниками коштів бюджету складені та 

затверджені у встановленому порядку кошториси на 2019 рік. 
 

Відповідно до затверджених показників бюджету Вінницької міської 

об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік, який затверджено в 2018 

році, та проектів кошторисів, наданих головними розпорядниками коштів, 

складені річний та помісячний розписи доходів, видатків, кредитування та 

фінансування бюджету, які передані управлінню Державної казначейської 

служби України у м.Вінниці Вінницької області. 

 Підготовлено та направлено головним розпорядникам коштів 16 витягів 

з розпису бюджету. 
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Перевірено 430 кошторисів бюджетних установ; 

Перевірено та погоджено 160 паспортів бюджетних програм головних 

розпорядників коштів, які складені відповідно до показників, затверджених  

рішенням міської ради про бюджет ВМОТГ на 2019 рік, та протягом року 

перевірено та погоджено 575 паспортів, затверджених в новій редакції 

відповідно до змін, внесених рішеннями міської ради до бюджету; 

Протягом року на підставі рішень виконавчого комітету і міської ради 

про внесення змін до бюджету та за зверненнями головних розпорядників 

коштів вносились зміни до річного та помісячного розпису бюджету, для 

чого виписано та зареєстровано 4284 довідки, в тому числі: 

- по доходах та джерелах фінансування – 862 довідки; 

- по видатках – 4284.                                                            

Забезпечено фінансування видатків бюджету, для чого протягом року 

виписано 3219 розпоряджень.                                             
 

За результатами виконання бюджету за 2018 рік та кожний квартал 2019 

року департамент фінансів здійснював аналіз виконання бюджету та складав 

пояснювальної записки. 

Забезпечено успішну здачу Департаменту фінансів  

облдержадміністрації Звіту про виконання бюджету   Вінницької міської 

об’єднаної територіальної  громади за 2018 рік та 9 місяців 2019 року у складі 

пояснювальної записки та інших аналітичних матеріалів. 
 

Складено звіт по мережі, штатах і контингентах установ, що 

фінансуються з бюджету, до звіту про виконання бюджету за 2018 рік та план 

по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету, на 

2019 рік для подання до Департаменту фінансів ОДА. 
 

Показники виконання бюджету за 2019 рік. 
 

У процесі виконання бюджету в 2019 році досягнуті наступні показники: 

Виконання бюджету по доходах у 2019 році характеризується 

наступними показниками, а саме: 
  

Слайд 1 
 

Протягом 2019 року до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади залучено доходів у сумі  4880772,8 тис.грн., 

виконання річного плану склало 103,6 відсотки. 

Порівняно з фактом 2018 року надходження збільшились та 135550,3 

тис.грн. або на 2,9 відсотки. 
  
Слайд 2 
 

До загального фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади, який у виконанні бюджету відіграє основну роль 
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(90,7 відсотків всіх доходів), надходження протягом 2019 року склали                

4 427 033,3 тис.грн., що становить 101,5 відсотка до уточненого плану на рік, 

з них: 

 2 900 430,8 тис.грн. за рахунок власних доходів (65,5%),  

 1 526 602,5 тис.грн. за рахунок трансфертів з державного та 

обласного бюджетів (34,5%). 

Порівняно з показником 2018 року надходження до загального фонду 

бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади збільшились 

на 174 092,3 тис.грн. або на 4,1 відсотки, в тому числі по: 

 власних доходах збільшення надходжень склало 483 044,6 

тис.грн. або 20,0 відсотків, 

 трансфертах з державного та обласного бюджетів надходження 

зменшились на  308 952,3 тис.грн. або на 16,8 відсотки. 
 

Слайд 3 
 

Основними бюджетоутворюючими податками загального фонду є: 

 податок на доходи фізичних осіб, який надійшов у сумі 1 787 

101,0  тис.грн. та порівняно з показником 2018 року зріс на 24,6 відсотки або 

на 352 423,2 тис.грн., 

  єдиний податок  - 484 866,3 тис.грн., що на 945 53,4 тис.грн. або 

на 24,2 відсотки перевищує показник 2018 року, 

  плати за землю залучено до бюджету у сумі 109 871,7 тис.грн., 

що більше за фактичні надходження 2018 року на 5 852,2 тис.грн. або на 2,4 

відсотки, 

 акцизний податок  - 207 601,5 тис.грн., що на 4 710,1 тис.грн. 

менше за показник 2018 року. 

Зазначені податки  закумулювали  майже 90,0 відсотків всіх власних 

доходів загального фонду. 
 

Слайд 4 
 

До спеціального фонду протягом 2019 року залучено 453 739, 5 тис.грн., 

що становить 130,0 відсотка до уточненого плану на рік.  

Порівняно з фактом 2018 року надходження зменшились на  38542,1 

тис.грн. або на 7,8 відсотків, з них по: 

 власних доходах збільшення надходжень склало 144 510,7 

тис.грн. або 49,0 відсотків, 

 трансфертах з державного та обласного бюджетів надходження 

зменшились на  183 052,7 тис.грн. або на 92,8 відсотки. 
 

Слайд 5 
 

Основним джерелом наповнення спеціального фонду є бюджет 

розвитку, до якого протягом 2019 року надійшло 215745,2 тис.грн. що на 

130 543,0 тис.грн. або в 2,5 рази перевищує показник 2018 року., в тому числі: 
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 кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення – 147 716,3 тис.грн., що на 81 417,1 тис.грн. або в 2,2 рази більше 

за фактичні надходження 2018 року, 

 коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній 

власності надійшло у сумі 46 541,9 тис.грн., що перевищує показник 2018 

року на 40 982,9 тис.грн. або в 8,4 рази, 

 надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту склали 21392,7 тис.грн., що на 8143,0 тис.грн. або в 1,6 

рази більше за факт 2018 року. 

 

За рахунок власних додаткових ресурсів  видатки бюджету в 2019 році 

збільшено на 353721,022 тис.грн., в тому числі: 

- за рахунок направлення вільного залишку бюджетних коштів, що 

утворився в  бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

станом на 01.01.2019р.,  в сумі 101829,548 тис.грн.; 

- за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

в сумі 64 890,395 тис.грн.; 

- за рахунок внутрішнього резерву в сумі 187 001,079 тис.грн. 
 

Кошти бюджету використано в сумі 4974319,7 тис.грн., що складає 99,6 

відсотка до плану на рік,  в тому числі по загальному фонду -  3598106,7 

тис.грн., по спеціальному фонду – 1376213,0 тис.грн., що на 6,9 відсотка 

більше, ніж у відповідному періоді минулого року, в тому числі по 

загальному фонду – на  6,7 відсотка, по спеціальному фонду –  на 7,3 відсотка.  

Виконання доходної частини бюджету дало можливість в повному 

обсязі профінансувати планові видатки бюджету по захищених статтях, на 

які направлено 2147774,4 тис.грн. або 59,7 відсотка від загальної суми 

видатків загального фонду, та 1450332,3 тис.грн. по інших видатках.  

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасну виплату заробітної 

плати працівникам бюджетних установ з врахуванням введення  з 1 січня 

2019 року мінімальної заробітної плати в розмірі 4173  грн., заробітної плати 

працівникам І тарифного розряду в розмірі 1921 грн. 

На заробітну плату направлено 1253467,5 тис.грн., або 34,8 відсотка від 

загального обсягу загального фонду бюджету. 

 Станом на 01.01.2020р. простроченої кредиторської заборгованості по 

зазначених виплатах по бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної  громади немає. 

Крім того, в 2019 році забезпечено стовідсотковий рівень розрахунків за 

спожиті енергоносії бюджетними установами, які фінансуються з бюджету 

Вінницької міської об’єднаної територіальної  громади. 

 

У звітному періоді бюджет зберіг свою соціальну направленість. 

Видатки загального фонду на фінансування соціально-культурної сфери та 

заходів, пов’язаних із соціальним захистом населення, склали 2341623,7 

тис.грн., або 65,1 відсотка від загальної суми. 
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Основними споживачами бюджетних коштів загального фонду 

залишаються установи освіти – 32,8%, заходи по соціальному захисту та 

соціальному забезпеченню – 20,0%, установи охорони здоров’я – 9,6%, 

культури – 1,2%, фізичної культури – 1,4%, а також житлово-комунальне 

господарство – 13,8% і транспорт – 7,8%. 

Із загальної суми видатків загального фонду 719096,6 тис.грн. 

направлено на соціальний захист і соціальне забезпечення, що на 338008,7 

тис.грн. або 32,0 відсотка менше, ніж у минулому році. Зменшення видатків 

є результатом впровадження урядом більш справедливого оновленого 

порядку надання житлових субсидій населенню. 

Установи освіти отримали  1181229,6 тис.грн., що на 143007,8 тис.грн. 

або 13,8 відсотка більше, ніж за  2018 р.   

На охорону здоров’я направлено 347110,1 тис.грн., що на 20037,2 

тис.грн. або 5,5 відсотка менше, ніж за  минулий рік, так як з 01 липня 2018 

р. ЦПМСД отримують кошти за договорами з НСЗУ. 

На житлово-комунальне господарство в звітному періоді направлено 

497175,5 тис.грн., що на  218004,5 тис.грн. або в 1,8 рази більше, ніж у  

минулому році. 

На утримання установ культури направлено 42676,2 тис.грн., що на  

4629,9 тис.грн. або 12,2 відсотка більше порівняно з 2018 роком. 

На утримання установ фізичної культури і спорту направлено  51511,1 

тис.грн., що на 11343,2 тис.грн. або 28,2 відсотка  більше, ніж  за  минулий 

рік. 

На видатки бюджету розвитку направлено 1083580,4 тис.грн., що на 

122475,8 тис.грн. або 12,7 відсотка більше ніж за 2018 рік (961104,6 тис.грн.). 

 

3. Здійснення запозичень до бюджету розвитку   
 

В 2019 році департамент фінансів з метою зменшення навантаження на 

бюджет та залучення додаткового фінансового ресурсу до бюджету розвитку 

активно використовував в бюджетному процесі такий інструмент як 

отримання кредитних коштів шляхом здійснення запозичень в установах 

банків та міжнародних фінансових організаціях. 

За підготовленим департаментом фінансів пакетом документів  

отримано погодження Міністерства фінансів України на отримання кредиту 

від ПАТ АБ «Укргазбанк» у 2019-2020 роках в сумі 249,0 млн.грн. для 

проведення реконструкції (термомодернізації) комунальних закладів освіти 

(наказ від 17.05.2019р. №205). 

Департаментом фінансів було підготовлено проект рішення міської ради 

«Про здійснення запозичення до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», яке було затверджено 31.05.2019р. за №1769.  

25 червня 2019р. з ПАТ АБ «Укргазбанк» укладено договір 

невідновлювальної відкличної кредитної лінії №201/2019/ВОД-КБ-НВКЛ. 

В 2019 році до бюджету розвитку спеціального фонду Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади кошти кредиту відповідно до 
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заявки, наданої головним розпорядником коштів – департаментом 

капітального будівництва,  надійшли в сумі 94 825,51505 тис.грн. 

Сплата відсотків за запозиченням здійснювалась щомісячно і за 2019 рік 

за рахунок коштів загального фонду бюджету сплачені відсотки за даним 

кредитом в сумі 3815,75622 тис.грн. 

Оплата даних видатків здійснювалась вчасно відповідно до 

встановленого графіку. 
  
Також, з метою реалізації проекту «Реконструкція системи зовнішнього 

освітлення м.Вінниця» за підготовленим департаментом фінансів пакетом 

документів  отримано погодження Міністерства фінансів України на 

отримання кредиту від Північної екологічної фінансової корпорації 

(НЕФКО) у 2019-2020 роках в сумі 14,880 млн.грн. (наказ від 22.10.2019р. 

№442). 

Департаментом фінансів було підготовлено проект рішення міської ради 

«Про здійснення запозичення до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади», яке було затверджено 01.11.2019р. за №2015.  

23 грудня 2019р. укладено договір ESC 4/12 з Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (НЕФКО). 

Кошти кредиту надійдуть до бюджету Вінницької міської об’єднаної 

територіальної громади у 2020 року. 
 

4. Робота, пов’язана з наданням місцевих гарантій для забезпечення 

виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – комунальних 

підприємств міста 
 

Департамент фінансів міської ради є відповідальним за роботу, 

пов’язану з наданням місцевих гарантій для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – комунальних підприємств 

міста, які здійснюють реалізацію двох інвестиційних проектів за рахунок 

кредитних коштів міжнародних фінансових організацій. 

 Міською радою надано місцеву гарантію для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань наступних комунальних підприємств: 

- КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в 2014-2015 роках під залучений 

кредит від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО на 

реалізацію інвестиційного проекту «Реконструкція системи 

теплозабезпечення мікрорайону по вул. Київській - Талаліхіна від котельні 

по вул. П.Комуни, 18 м. Вінниці» в сумі 219 954, 91 євро; 

- КП «Вінницякартсервіс» в 2016 році на реалізацію проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в 

громадському транспорті в м. Вінниця» за рахунок кредиту Європейському 

банку реконструкції і розвитку в сумі 8000,0 тис. євро. 

Відповідно до вимог чинного законодавства в 2019 році працівниками 

департаменту фінансів надавалась інформація: 
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- Міністерству фінансів України щодо планових і фактичних платежів за   

гарантіями   протягом 10 днів з дня отримання коштів чи виконання платежів 

з погашення  місцевих гарантій; 

-  щоквартально управлінню ДКСУ у м. Вінниці Вінницької області 

щодо отримання кредиту, стану його погашення та суми гарантованого 

боргу. 

Крім, того на виконання умов Договору гарантії укладеного з 

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, банку  направлялись   на 

паперових носіях рішення міської ради про бюджет  на 2019 рік; зміни, 

внесені до нього  та звіт  про виконання бюджету за 2018 рік; інша 

інформація, пов‘язана з виконанням бюджету. Зазначена інформація 

одночасно розміщалась на сайті ЄБРР.     

Було забезпечено ведення обліку всіх сум, належних до сплати, за 

гарантією міської ради по кожному із зазначених проектів у відповідних 

реєстрах обліку.  

Станом на 01.01.2020 року КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  

погашено кредит в сумі 164,96619 тис. євро та сплачено відсотки за 

користування кредитом в сумі 43,20062 тис.євро, що відповідає графіку 

погашення кредиту. 

Сума гарантованого боргу (тіло кредиту) станом на 01.01.2020р. склала 

54,98872 тис. євро.  

 Станом на 01.01.2020р. комунальне підприємство «Вінницякартсервіс» 

отримало кредит в сумі 3432,30562  тис. євро. 

Сума гарантованого боргу (тіло кредиту) станом на 01.01.2020р.  –    

3432,30562 тис. євро. 

Кошти бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади  

на  виконання гарантійних зобов'язань Вінницької міської ради по зазначених  

кредитних договорах не направлялись. 

Загальна сума боргу по кредитах, взятих комунальними підприємствами 

під гарантію міської ради, (тіло кредиту) по бюджету Вінницької міської ОТГ 

станом на 01.01.2020 року складає 3487,29434 тис. євро. 

 

5. Забезпечено  ефективне  управління залишками коштів бюджету 

шляхом розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитних 

рахунках в установі банку 
 

З метою додаткового залучення коштів до загального фонду бюджету  

Вінницької міської ОТГ, відповідно до  рішення міської ради  від 

30.11.2018р. №1419 та за результатами проведеного в 2018 році конкурсу, з 

банком - переможцем АБ «Укргазбанк» у 2019 році заключено Договір 

банківського строкового вкладу на розміщення тимчасово вільних коштів 

бюджету на депозитному рахунку банку під 15,2 процентів річних.  

Протягом року на депозитний рахунок банку було направлено 429 201,0 

тис.грн., в тому числі загального фонду  бюджету – 221 000,0 тис.грн., 

спеціального фонду  бюджету – 208 201,0 тис грн., які до кінця 2019 року  
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повернуто до бюджету. Середньоденна  сума  розміщення коштів  на  

депозиті  становила  278 927,3 тис.грн.  

Від розміщення тимчасово вільних коштів бюджету  Вінницької міської 

ОТГ  до загального фонду бюджету  залучено  39 313,853 тис. грн. при плані 

12,0 тис. грн. Понад план надійшло 27 322,529 тис.грн.  

Для забезпечення у 2020 році ефективного  управління залишками 

коштів бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів  на 

депозитних рахунках в установі банку та з метою залучення до загального 

фонду бюджету 12 000,0  тис.грн. процентів за користування тимчасово 

вільними коштами загального та спеціального фондів бюджету, 

департаментом фінансів: 

- підготовлено проект рішення міської ради «Про  розміщення коштів  

бюджету Вінницької міської ОТГ на депозитних рахунках в установах банків 

у 2020 році», який затверджено 19.11.2019 № 2025,  

- забезпечено проведення конкурсу з визначення установи банку для 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету  Вінницької міської ОТГ на 

депозитних рахунках у 2020 році, за результатами якого визначено 

переможця - АБ «Укргазбанк» з процентною ставкою за вкладом 12,0% 

річних. 
 

6. Прозорість використання коштів бюджету 

 

Відповідно до вимог ст. 28 Бюджетного кодексу України 12 березня 2019 

року було проведено публічне представлення інформації про виконання 

міського бюджету за 2018 рік. 

 Попередньо у «Вінницькій газеті» було опубліковано повідомлення про 

проведення даного заходу та інформація про виконання міського бюджету за 

2018 рік. Також, відповідні повідомлення та інформація були розміщені на 

веб-сайті міської ради. 

З метою підвищення фінансово-бюджетної дисципліни, посилення 

контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів 

щоквартально на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради 

виносились питання щодо підсумків виконання бюджету за І квартал, І 

півріччя, 9 місяців та рік, відповідно приймалися рішення виконавчого 

комітету та міської ради «Про звіт щодо виконання бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної  громади» за відповідний період. Крім того, 

рішення міської ради про виконання бюджету щоквартально 

опубліковувалися у «Вінницькій газеті» та розміщувалися на сайті міської 

ради. 

На офіційному веб-сайті міської ради щотижнево та щомісячно 

оновлювалась аналітична  інформація з питань виконання бюджету по   

доходах   та   видатках  у вигляді діаграм та таблиць. 
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Також з метою підвищення прозорості бюджетного процесу в 2019 році 

впроваджено сайт «Відкритий бюджет», де сконцентровано інформацію по 

основним показникам виконання бюджету Вінницької міської ОТГ. 

На виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 

14.11.2019 № 2874 «Про Порядок розміщення Вінницькою міською радою та 

її виконавчими органами, підпорядкованими комунальними підприємствами 

та закладами наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих 

даних, в мережі Інтернет» департаментом фінансів міської ради здійснюється 

публікація наборів даних у формі відкритих даних на Порталі відкритих 

даних Вінницької міської ради. 

 

7. Відновлено роботу в  системі дистанційного обслуговування 

виконання бюджету із застосуванням програмно-технічного комплексу 

«Клієнт Казначейства – Казначейство» 

 

З липня 2019 року відновлена робота в системі дистанційного 

обслуговування виконання бюджету із застосуванням ПТК "Клієнт 

Казначейства-Казначейство".  

Протягом липня - грудня 2019 року виконання бюджету Вінницької 

міської  об'єднаної територіальної громади по видатках здійснювалось за 

допомогою системи дистанційного обслуговування бюджету із 

застосуванням ПТК "Клієнт Казначейства-Казначейство". 

Через систему дистанційного обслуговування клієнтів проводилась 

передача до УДКСУ у м.Вінниці та отримання від УДКСУ у м.Вінниці  

наступних фінансових документів:  

 - розпоряджень про виділення коштів місцевого бюджету в кількості 

біля 1600;  

 - платіжних доручень та зобов’язань по виконанню кошторису 

департаменту фінансів, як головного розпорядника коштів в кількості біля 

100 ; 

 - отримання виписок з рахунків, відкритих в ГУ УДКСУ у Вінницькій 

області по бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та 

департаменту фінансів в кількості біля 800.  

 

Протягом 2019 року департамент фінансів міської ради спільно з 

Центром інформаційних та аналітичних технологій здійснювали 

адміністрування Єдиної  інформаційної системи управління бюджетом. 

Забезпечено роботу у ЄІСУБ 17-ти головних розпорядників коштів -  

користувачів системи.  
 

8. Виконання іншої роботи: 
 

Протягом 2019 року департамент фінансів продовжував співпрацю  з  

рейтинговими агентствами ТОВ «ІВІ-Рейтинг» та ТОВ «Кредит-Рейтинг». 

За результатами проведеної роботи: 
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- рішенням Рейтингового комітету рейтингового агентства «Кредит-

Рейтинг» місту Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг 

інвестиційного рівня uaA+ за Національною рейтинговою шкалою з 

прогнозом «стабільний» та підтверджено рейтинг інвестиційної 

привабливості міста рівня  uaINV4+; 

- рішенням Рейтингового комітету рейтингового агентства «ІВІ-

Рейтинг» місту Вінниці підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг 

інвестиційного рівня uaA за Національною рейтинговою шкалою з прогнозом  

«стабільний» та підтверджено рейтинг інвестиційної привабливості міста 

рівня  invA+. 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 

№815 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за ризиками, 

пов’язаними з управлінням державним (місцевим) боргом» розроблена та 

затверджена наказом по департаменту фінансів Програма управління 

місцевим боргом бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік. 
 

 Протягом 2019 року з метою відшкодування підприємствам, що 

надають послуги з постачання електроенергії, природного газу, тепло-, 

водопостачання та водовідведення коштів на покриття втрат від наданих 

населенню пільг та субсидій, відповідно до фактичних обсягів спожитих 

енергоносіїв та наданих послуг, але не вище обсягів нарахованих сум пільг і 

субсидій, проводилась наступна робота: 

- опрацьовано 162 Реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих 

послуг, що надані підприємствами–надавачами послуг з постачання 

електроенергії, транспортування, розподілу та постачання природного газу, 

послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення. 

- підготовлено та направлено Департаменту фінансів ОДА 22 Реєстри 

сум, що підлягають перерахуванню за рахунок субвенції з місцевих бюджетів 

на надання пільг та житлових субсидій населенню. 

 

В 2019 році розпочато роботу з інтеграції гендерно-орієнтованого 

підходу в бюджетний процес, а саме: 

- утворено робочу групу з питань впровадження гендерно-орієнтованого 

бюджетування, до якої  залучені депутати міської ради, представники 

департаментів міської ради та громадськості об’єднаної територіальної 

громади (рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 

19.09.2019 року № 2349). 

- спільно з громадською організацією «Інститут соціально-економічних 

та політичних ініціатив» в рамках реалізації проекту «Гендерний бюджет: 

бюджет для всіх і кожного», що здійснюється за підтримки Вінницької 

міської ради, 26 вересня 2019 р. для робочої групи з питань впровадження 

гендерно-орієнтованого бюджетування проведено навчальний тренінг 

«Гендерні аспекти бюджетних програм».  
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В звітному періоді працівниками департаменту підготовлено: 

- 89 рішень виконавчого комітету міської ради, з них пов’язаних з 

внесенням змін до бюджету - 26; 

- 51 рішення міської ради, з них пов’язаних з внесенням змін до 

бюджету- 11; 

- 15 розпоряджень міського голови; 

 проводилась аналітична робота по бюджету: 

 аналіз стану виконання бюджету по доходах – 910  аналітичних 

довідок, в тому числі: 

- щоденні 3 шт., за рік – 750 аналітичних довідок; 

- щотижневі – 1 шт, за рік – 52 аналітичні довідки; 

- щомісячні – 8 шт., за рік – 96 аналітичних довідок; 

- щоквартальні та за рік – 12 аналітичних довідок.  

 щомісячна інформація щодо стану виконання бюджету по видатках - 

60 аналітичних довідок, в тому числі: 

- оперативна інформація про кредиторську заборгованість – 12 

довідок; 

- оперативна інформація по касових видатках в розрізі установ – 12 

довідок; 

- аналіз фінансування видатків наростаючим підсумком – 12 довідок; 

- аналіз залишків на рахунках бюджетних установ – 12 довідок; 

- інформація про виконання бюджету за результатом місячного та 

квартального звітів – 12 довідок; 

 постійний аналіз залишків бюджетних коштів на рахунках 

бюджетних установ та 17 головних розпорядників коштів. Повернення 

коштів до бюджету в разі їх тривалого невикористання; 

 щоденний аналіз фінансування видатків бюджету – 250 таблиць в 

рік; 

 щомісячне зведення потреби в коштах для фінансування (двічі на 

місяць) – 24 таблиці в рік;  

 щомісячний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

міського бюджету – 12 таблиць в рік; 

 постійний аналіз зареєстрованих та неоплачених фінансових 

зобов’язань та залишків на рахунках бюджетних установ. 
 

 


