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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

Від 29.04.2022  № 988 №                                                            21 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, фінансів, враховуючи 

рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2022р. №772, постанову 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2022р. №401, відповідно до 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 . Зменшити доходи загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 85 568 400,0 гривень, в тому числі за 

рахунок субвенції з державного бюджету – на 85 568 400,0 гривень. 

 

1.2 . Зменшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 79 279 680,0 гривень. 
      
1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 5 267 720,0 гривень. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

 

1.5 . Враховуючи пункти 1.1-1.4 даного рішення, внести зміни у додатки 1-3, 5 – 

8, 10 рішення відповідно до додатків 1-8 даного рішення.  
 

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

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 033 739 833,29 гривні, в тому числі: 
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1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 951 923 918,0 гривень, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 951 923 918,0 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 

1 410 525 344,49 гривні, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 8 315 362,0 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 8 315 362,0 гривні згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 402 209 982,49 гривні, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 951 923 918,0 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 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення». 
 

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

фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади станом на 

01.01.2022р., в сумі 1 021 000,0 гривень на додаткові видатки загального фонду 

бюджету,  з  них в сумі 663 000,0 гривень за рахунок залишку коштів субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

направити на придбання комплектів форменого одягу та взуття для 

добровольчого формування №2 Вінницької міської територіальної громади 

(КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»), згідно з 

додатком 8 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 

5 110 141 981,20 гривня згідно з додатком 7 до цього рішення». 
 

2. 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 
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Департамент фінансів 

Лесь Антоніна Михайлівна 

Заступник  директора департаменту- 

начальник бюджетного відділу 

 

 

 

 

 

 



02536000000

(код бюджету)

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6

40000000 Офіційні трансферти -85 568 400,00 -85 568 400,00

41000000 Від органів державного управління -85 568 400,00 -85 568 400,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -85 568 400,00 -85 568 400,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -85 568 400,00 -85 568 400,00

Разом доходів -85 568 400,00 -85 568 400,00

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ

Додаток 1              

до  рішення міської ради

від 29.04.2022 № 988

Зміни до доходів бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



                                                                                         

02536000000
(код бюджету)

(грн)

всього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

208200 На кінець періоду -1 021 000,00 -1 021 000,00 

 з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

-663 000,00 -663 000,00 

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+5 267 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

Загальне фінансування +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

602200 На кінець періоду -1 021 000,00 -1 021 000,00 

 з них:

 - за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

-663 000,00 -663 000,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+5 267 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

Загальне фінансування +1 021 000,00 +6 288 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до  рішення міської ради

від 29.04.2022 № 988

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

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Сергій МОРГУНОВ
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до  рішення міської ради
від 29.04.2022 № 988

02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0200000 Виконавчий комітет міської ради +6 650 713,00 +6 650 713,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +8 886 713,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +6 650 713,00 +6 650 713,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +8 886 713,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+358 000,00 +358 000,00 +358 000,00

- за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на

надання державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

 - за рахунок доходів бюджету +5 629 713,00 +5 629 713,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +7 865 713,00

0217690 7690 Інша економічна діяльність +579 713,00 +579 713,00 +579 713,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +579 713,00 +579 713,00 +579 713,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +229 469,00 +229 469,00 +229 469,00

 - фінансова підтримка КП   "Меридіан" +350 244,00 +350 244,00 +350 244,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

-15 600 000,00 -15 600 000,00 -15 600 000,00 

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану +20 100 000,00 +20 100 000,00 +20 100 000,00

з них:

= придбання засобів індивідуального захисту органів дихання

(протигазів)
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

= створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного стану

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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Додаток 3

Зміни до розподілу

видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

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"

-4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

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"

+5 063 000,00 +5 063 000,00 +5 063 000,00

з них:

 =  за рахунок залишку коштів  субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету,що 

утворився по загальному фонду бюджету станом на 

01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

0218730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

0218734 8734 0460

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

в системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду

місцевого бюджету

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

в тому числі:

- удосконалення оповіщення та інформування населення у

Вінницькій міській територіальній громаді на виконання

"Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних

ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки"

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+358 000,00 +358 000,00 +358 000,00

в тому числі:

 -   за рахунок направлення вільного залишку коштів, що утворився 

в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+358 000,00 +358 000,00 +358 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з

питань забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00
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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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної казначейської служби України

у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки»

+158 000,00 +158 000,00 +158 000,00

1300000 Департамент міського господарства -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

1310000 Департамент міського господарства -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +854 824,00 +854 824,00 +854 824,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +854 824,00 +854 824,00 +854 824,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +854 824,00 +854 824,00 +854 824,00

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +384 072,00 +384 072,00 +384 072,00
в тому числі:

1417690 7690 Інша економічна діяльність +470 752,00 +470 752,00 +470 752,00

1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +470 752,00 +470 752,00 +470 752,00

в тому числі:

- компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за

надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових

частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

+470 752,00 +470 752,00 +470 752,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

з них:
 - за рахунок кредитних коштів
- за рахунок доходів бюджету +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

1910160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

з них:

- за рахунок доходів бюджету

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

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

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану +19 000 000,00 +19 000 000,00 +19 000 000,00

з них:

= створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного стану

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

0600000 Департамент освіти -84 968 400,00 -84 968 400,00 -70 138 030,00 -84 968 400,00 

0610000 Департамент освіти -84 968 400,00 -84 968 400,00 -70 138 030,00 -84 968 400,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -85 568 400,00 -85 568 400,00 -70 138 030,00 -85 568 400,00 

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

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти

в тому числі:

 - за рахунок доходів бюджету

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

+98 410,00 +98 410,00 +98 410,00 +98 410,00

0611030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -82 592 570,00 -82 592 570,00 -67 698 830,00 -82 592 570,00 

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-80 433 060,00 -80 433 060,00 -65 928 740,00 -80 433 060,00 

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції

фізичного та/або розумового розвитку

-2 159 510,00 -2 159 510,00 -1 770 090,00 -2 159 510,00 

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
-2 375 830,00 -2 375 830,00 -2 439 200,00 -2 375 830,00 
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оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

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

0611092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
-2 975 830,00 -2 975 830,00 -2 439 200,00 -2 975 830,00 

3718700 8700 Резервний фонд -2 786 000,00 -2 786 000,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -2 786 000,00 -2 786 000,00 

ВСЬОГО -79 279 680,00 -76 493 680,00 -70 138 030,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 -84 547 400,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9800

Додаток 4

до  рішення міської ради

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

від 29.04.2022 № 988

1 3 4

I. Трансферти до загального фонду 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

99000000000 Державний бюджет +358 000,000

в тому числі на:

0219800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету 

на виконання програм соціально-економічного 

розвитку регіонів 

+358 000,000

 - виконання заходів «Комплексної програми 

співпраці Вінницької міської ради, Управління 

Державної казначейської служби України у    

м.Вінниці Вінницької області, розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів в сфері 

казначейського обслуговування бюджету  

Вінницької міської територіальної громади  на 2022-

2024 роки»

+158 000,00

 - виконання заходів Комплексної програми 

співпраці виконавчих органів Вінницької міської 

ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з питань 

забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань 

щодо платежів підприємств, установ, організацій, 

СГ, фізичних осіб до  бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022-2026 роки

+200 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

Усього за розділами I, II, у тому числі: +358 000,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

Загальний фонд +358 000,00

Спеціальний фонд +0,00



від 29.04.2022 № 988

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

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -7 557,00 -7 557,00 0,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -7 557,00 -7 557,00 0,00

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -7 557,00 -7 557,00 0,00

Реконструкція нежитлової будівлі за адресою:

м.Вінниця, вул.Соборна,89 (літ.А)
2019-2022 -7 557,00 -7 557,00 +305 807,00

Нове будівництво лінії електропостачання до 

комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 в м. 

Вінниця 

2020-2022 -305 807,00 -34,7

Всього -7 557,00 -7 557,00 +0,00

                    Міський голова

 Додаток 5

до  рішення міської ради

 Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році

Сергій МОРГУНОВ
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від 29.04.2022 № 988

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 +8 886 713,00 +6 650 713,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради +8 886 713,00 +6 650 713,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +579 713,00 +579 713,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +579 713,00 +579 713,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр"  

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+229 469,00 +229 469,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан"

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
+350 244,00 +350 244,00

0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+4 500 000,00 +4 500 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного часу

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
-15 600 000,00 -15 600 000,00 

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
+20 100 000,00 +20 100 000,00

з них:

 =  придбання засобів індивідуального захисту органів 

дихання (протигазів)
+4 500 000,00 +4 500 000,00

 = створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану

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

Додаток 6

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

0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +663 000,00 +663 000,00

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
-4 400 000,00 -4 400 000,00 

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

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
+5 063 000,00 +5 063 000,00

з них:

 =  за рахунок залишку коштів  субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету,що утворився по 

загальному фонду бюджету станом на 

01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00

0218730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок

коштів резервного фонду місцевого бюджету

+2 786 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

0218734 8734 0460

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної

ситуації в системах телекомунікацій за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
+2 786 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

в тому числі:

- удосконалення оповіщення та інформування населення у

Вінницькій міській територіальній громаді на виконання

"Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

природного, техногенного, соціального характеру та

надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх

наслідків на 2020-2024 роки"

+2 786 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

0219800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+358 000,00 +358 000,00

в тому числі:

 -  за рахунок направлення вільного залишку коштів, що 

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+358 000,00 +358 000,00
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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

- виконання заходів Комплексної програми співпраці

виконавчих органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб до бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки

Комплексна програма співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення

контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ,

фізичних осіб до бюджету Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки

Рішення міської ради від

29.04.2022р.
+200 000,00 +200 000,00

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної казначейської

служби України у м. Вінниці Вінницької області,

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в сфері

казначейського обслуговування бюджету Вінницької міської

територіальної громади  на 2022-2024 роки»

Комплексна програма співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці

Вінницької області, розпорядників та

одержувачів бюджетних коштів в сфері

казначейського обслуговування бюджету

Вінницької міської територіальної громади на

2022-2024 роки

Рішення міської ради від

25.03.2022р. №939
+158 000,00 +158 000,00

1300000 Департамент міського господарства -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

1310000 Департамент міського господарства -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

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
-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою +854 824,00 +854 824,00

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою +854 824,00 +854 824,00

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
+384 072,00 +384 072,00

1417690 7690 0490 Інша економічна діяльність +470 752,00 +470 752,00
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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

1417693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +470 752,00 +470 752,00

в тому числі:

- компенсація витрат КП "Комбінат комунальних

підприємств" за надання послуг лазні (душ)

військовослужбовцям військових частин Збройних Сил

України та Національної гвардії України

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
+470 752,00 +470 752,00

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +969 183,00 +969 183,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +969 183,00 +969 183,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів

Комплексна програма підтримки КП "Аеропорт

Вінниця", що обслуговує внутрішні та міжнародні 

перевезення в регіоні, на 2020-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №105, зі змінами
+969 183,00 +969 183,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +969 183,00 +969 183,00

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0818110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в

умовах воєнного часу

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
-19 000 000,00 -19 000 000,00 

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану +19 000 000,00 +19 000 000,00

з них:

= створення та використання місцевого матеріального

резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних

ситуацій в умовах воєнного стану

Програма запобігання виникненню надзвичайних

ситуацій природного, техногенного, соціального

характеру та надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки

Рішення міської ради 18.03.2020р.

№2209, зі змінами
+19 000 000,00 +19 000 000,00

0600000 Департамент освіти -84 968 400,00 -84 968 400,00 

0610000 Департамент освіти -84 968 400,00 -84 968 400,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти
Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами

з них:
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всього
у тому числі 

бюджет розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів

Найменування міської програми
Дата та номер документа, яким затверджено 

міську програму
Всього Загальний фонд

Спеціальний фонд

= на оснащення оновленого другого корпусу ЗДО №16

0611020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів

місцевого бюджету

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти

в тому числі:

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької 

міської ради"

+98 410,00 +98 410,00

0611030 1030 0922
Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої

субвенції

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-82 592 570,00 -82 592 570,00 

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної

середньої освіти
-80 433 060,00 -80 433 060,00 

0611032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами

загальної середньої освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку

-2 159 510,00 -2 159 510,00 

0611090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти
-2 375 830,00 -2 375 830,00 

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
-2 375 830,00 -2 375 830,00 

0611091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

коштів місцевого бюджету

+600 000,00 +600 000,00

0611092 1092 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-

технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок

освітньої субвенції

-2 975 830,00 -2 975 830,00 

ВСЬОГО -81 761 400,00 -76 493 680,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 

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

1000 1000 Освіта -84 968 400,00 -84 968 400,00 -70 138 030,00 -84 968 400,00 

з них:

 - за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету -85 568 400,00 -85 568 400,00 -70 138 030,00 -85 568 400,00 

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

1020 1020
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

1021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти

в тому числі:

 - за рахунок доходів бюджету

= на оплату енергосервісного договору за об'єктом 

енергосервісу будівлі комунального закладу "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради"

+98 410,00 +98 410,00 +98 410,00 +98 410,00

1030 1030 Надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції -82 592 570,00 -82 592 570,00 -67 698 830,00 -82 592 570,00 

1031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої

освіти
-80 433 060,00 -80 433 060,00 -65 928 740,00 -80 433 060,00 

1032 1032 0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами 

загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції 

фізичного та/або розумового розвитку

-2 159 510,00 -2 159 510,00 -1 770 090,00 -2 159 510,00 

1090 1090
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти
-2 375 830,00 -2 375 830,00 -2 439 200,00 -2 375 830,00 

1091 1091 0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого

бюджету

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

1092 1092 0930
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної)

освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
-2 975 830,00 -2 975 830,00 -2 439 200,00 -2 975 830,00 

6000 6000 Житлово-комунальне господарство +384 072,00 +384 072,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 119 648,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +384 072,00 +384 072,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 119 648,00 

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  7

до  рішення міської ради

від 29.04.2022 № 988

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

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 -7 503 720,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +384 072,00 +384 072,00 +384 072,00

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +969 183,00 +969 183,00 +969 183,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 050 465,00 +1 050 465,00 +1 050 465,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +1 050 465,00 +1 050 465,00 +1 050 465,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +1 050 465,00 +1 050 465,00 +1 050 465,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +1 050 465,00 +1 050 465,00 +1 050 465,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +229 469,00 +229 469,00 +229 469,00

 - фінансова підтримка КП   "Меридіан" +350 244,00 +350 244,00 +350 244,00

- компенсація витрат КП "Комбінат комунальних підприємств" за

надання послуг лазні (душ) військовослужбовцям військових

частин Збройних Сил України та Національної гвардії України

+470 752,00 +470 752,00 +470 752,00

8100 8100
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

8110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та

наслідків стихійного лиха
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00

 в тому числі:

- створення та використання місцевого матеріального резерву для

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах

воєнного часу

-34 600 000,00 -34 600 000,00 -34 600 000,00 

 - здійснення заходів правового режиму воєнного стану +39 100 000,00 +39 100 000,00 +39 100 000,00

з них:

 =  придбання засобів індивідуального захисту 

органів дихання (протигазів)
+4 500 000,00 +4 500 000,00 +4 500 000,00
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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

 = створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного 

стану

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

8200 8200 Громадський порядок та безпека +663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету

- за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на

надання державної підтримки особам з особливими освітніми

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного

бюджету, що утворився по загальному фонду бюджету станом

на 01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

8240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони +663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

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"

-4 400 000,00 -4 400 000,00 -4 400 000,00 

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

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"

+5 063 000,00 +5 063 000,00 +5 063 000,00

з них:

 =  за рахунок залишку коштів субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився по загальному фонду бюджету станом на 

01.01.2022р.

+663 000,00 +663 000,00 +663 000,00

8700 8700 Резервний фонд -2 236 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00

8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -2 786 000,00 -2 786 000,00 

8730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

8734 8734 0460

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

в системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду

місцевого бюджету

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

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

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки розвитку

- удосконалення оповіщення та інформування населення у

Вінницькій міській територіальній громаді на виконання

"Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій

природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних

ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-

2024 роки"

+550 000,00 +550 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 236 000,00 +2 786 000,00

9800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 
+358 000,00 +358 000,00 +358 000,00

з них:

- за рахунок направлення вільного залишку коштів, що

утворився в бюджеті станом на 01.01.2022р.
+358 000,00 +358 000,00 +358 000,00

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми співпраці виконавчих

органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у Вінницькій області з

питань забезпечення контролю за дотриманням зобов'язань щодо

платежів підприємств, установ, організацій, СГ, фізичних осіб до

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+200 000,00 +200 000,00 +200 000,00

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці Вінницької

міської ради, Управління Державної казначейської служби України

у м. Вінниці Вінницької області, розпорядників та одержувачів

бюджетних коштів в сфері казначейського обслуговування

бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки»

+158 000,00 +158 000,00 +158 000,00

ВСЬОГО -79 279 680,00 -76 493 680,00 -70 138 030,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 -5 267 720,00 -84 547 400,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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до  рішення міської ради  

від 29.04.2022 № 988

(грн.)

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

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

0218240
Виконавчий комітет міської 

ради
Заходи та роботи з територіальної оборони +663 000,00 +663 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +663 000,00 +663 000,00 

в тому числі:

- здійснення заходів правового режиму воєнного стану на

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"

+663 000,00 +663 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +663 000,00 +663 000,00 

з них:

 =  за рахунок залишку коштів  субвенції з місцевого 

бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

+663 000,00 +663 000,00 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар +663 000,00 +663 000,00 

0219800
Виконавчий комітет міської 

ради

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на

виконання програм соціально-економічного розвитку

регіонів 

+358 000,00 +358 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+358 000,00 +358 000,00 

в тому числі:

- виконання заходів Комплексної програми співпраці

виконавчих органів Вінницької міської ради та ГУ ДПС у

Вінницькій області з питань забезпечення контролю за

дотриманням зобов'язань щодо платежів підприємств,

установ, організацій, СГ, фізичних осіб до бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026

роки

+200 000,00 +200 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+200 000,00 +200 000,00 

- виконання заходів «Комплексної програми співпраці

Вінницької міської ради, Управління Державної

казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької

області, розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

в сфері казначейського обслуговування бюджету

Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024

роки»

+158 000,00 +158 000,00 

2620
Поточні трансферти органам державного управління

інших рівнів
+158 000,00 +158 000,00 

ВСЬОГО +1 021 000,00 +1 021 000,00

Додаток 8

Зміни до переліку додаткових видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади за рахунок направлення 

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