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Департамент маркетингу міста та туризму



Департамент маркетингу міста та туризму є головним
розпорядником бюджетних коштів за кодами програмної
класифікації видатків:

7622 – Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів;

7330 – Будівництво інших об’єктів комунальної власності;

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

0170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та 
посадових осіб місцевого самоврядування;

8110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха.



Структура видатків департаменту за 2022 рік
у відсотковому співвідношенні
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7622  Реалізація програм і заходів у галузі 
туризму та курортів

7330  Будівництво інших об’єктів комунальної 
власності

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

0170  Підвищення кваліфікації депутатів 
місцевих рад та посадових осіб місцевого 
самоврядування

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



Бюджетна програма за КПКВК МБ 2617622 
«Реалізація програм і заходів у галузі
туризму та курортів» спрямована на 
виконання таких завдань:

реалізація програм і заходів у галузі туризму;

забезпечення роботи багатофункціонального
Туристичного хабу;

фінансова підтримка КП «Офіс туризму Вінниці».



Структура видатків по програмі 2617622
«Реалізація програм і заходів у галузі туризму та курортів»

1 162 699,85 грн

66 147,26 грн

900,00 грн

Фінансова підтримка
КП «Офіс туризму Вінниці»

Оплата послуг на реалізацію заходів
та програм у галузі туризму 

Придбання предметів та матеріалів для 
здійснення програм і заходів у галузі
туризму

3 322,00 грн Придбання меблів, обладнання та техніки
для забезпечення роботи
багатофункціонального Туристичного
хабу

94,3%

5,36%

0,07%

0,27%



Заходи бюджетної програми 2617622

Реалізація проєкту «Camino Podolico» – 2 020 грн;

Проведення новорічно-різдвяних активностей – 20 000 грн;

Послуги з хостингу, домену для туристичного порталу – 1 928 грн;

SEO-оптимізація туристичного порталу – 4 170 грн;

Послуги з розробки (удосконалення) веб-сайту vinnytsia.city – 30 830 грн;

Видача сувенірної продукції для вручення членам делегацій – 900 грн;

Підтримка існуючої туристичної інфраструктури в належному стані – 7 200 грн;

Придбання меблів, обладнання та техніки для забезпечення роботи багатофункціонального 
Туристичного хабу – 3 322 грн;

Здійснення фінансової підтримки КП «Офіс туризму Вінниці» – 1 162 699,85 грн, 
що становить 16,1 % від загального обсягу доходів комунального підприємства



Бюджетна програма 2617330 
«Будівництво інших об’єктів комунальної
власності»

Завдання:

Реконструкція нежитлової будівлі за 
адресою: вул. Соборна, 89.

Фактичні видатки по бюджетній програмі 
становили 4 159 985,47 грн.

Рівень готовності складає 85,9%.



Бюджетна програма 2610160 
«Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах»

Видатки спрямовані на: 

виплату заробітної плати з нарахуваннями – 4 183 429,33 грн; 

оплату комунальних послуг – 316 744,78 грн; 

оплати інших послуг – 236 821,12 грн.

придбання необхідних для роботи предметів, матеріалів – 106 814,24 грн;

Обсяг видатків 4 843 809,47 грн



Бюджетна програма 2618110 
«Заходи із запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» 

Завдання програми:

Забезпечення функціонування муніципальних 
«Пунктів незламності».

Виділено та використано 6 755 грн, що включає в себе 
видатки на придбання води питної, чаю пакетованого, 
одноразових стаканчиків для належного функціонування 
«Пункту незламності» за адресою вул. Соборна, 89.



ДЯКУЮ
ЗА УВАГУ!


