
 

         

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 30.09.2022 №1200                                      25 сесія 8 скликання  
                   м. Вінниця 

 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 25.03.2022 №939 

 

Враховуючи звернення Управління Державної казначейської служби 

України у м. Вінниці Вінницької області, рішення виконавчого комітету міської 

ради від 25.08.2022 №1755, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 та 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до «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», затвердженої рішенням міської ради від 

25.03.2022 №939, а саме:  

1.1. В розділі 1 Паспорт «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» в пункті 10 та підпункті 10.1 

цифри «833 000» замінити на цифри «1 263 000»; 

1.2. В розділі 7 «Напрями діяльності і заходи Програми», згідно з 

додатком до даного рішення: 

1.2.1. В підрозділі 7.3 «Забезпечення комфортних умов 

обслуговування та удосконалення роботи з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів»: 

1.2.1.1 стрічку 7.3 «Забезпечення комфортних умов 

обслуговування та удосконалення роботи з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів» викласти у новій редакції; 

1.2.1.2 доповнити підпунктом 7.3.4; 

1.2.2. Стрічку «Всього:» викласти у новій редакції; 

 



 

1.3. В розділі 11 «ПОКАЗНИКИ МОНІТОРИНГУ (КЛЮЧОВІ 

ПОКАЗНИКИ) ПРОГРАМИ» у таблиці Ключові показники «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» в пункті 1 у графі «2022-й рік» цифри «158,0» замінити на 

цифри «588,0». 

 

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 
 



 

Додаток 

до рішення міської ради 

від ___________ №____ 

 

7. Напрями діяльності і заходи Програми 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів/ 

проектів програми 

Термін 

виконання 

заходу/ 

Проекту, з 

розбивкою 

по роках 

Виконавці 

Д
ж

ер
ел

а
 

ф
ін

а
н

су
в

а
н

н
я

 Орієнтовні обсяги фінансування 

Всього, 

тис.грн 

За роками 

виконання,  

тис. грн 
Очікуваний 

результат 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7.3.  
Забезпечення комфортних умов обслуговування та 

удосконалення роботи з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів 

   1263 588 335 340 

 

7.3.4  

Уникнення ризиків зупинки роботи 

Управління Державної казначейської 

служби України у м.Вінниці Вінницької 

області у зв’язку з можливими віяловими 

вимкненнями енергопостачання в умовах 

воєнного стану протягом осінньо – 

зимового періоду 2022-2023 років  та  

забезпечення безперебійного, стабільного 

розрахунково-касового обслуговування 

розпорядників та одержувачів коштів 

бюджету Вінницької міської 

територіальної громади і своєчасного 

проведення платежів шляхом придбання 

джерел резервного живлення (генераторів). 

2022-2023 

УДКСУ у 

м.Вінниці 

Вінницької 

області, 

виконавчий 

комітет 

міської ради, 

департамент 

фінансів 

міської ради 

Б
ю

д
ж

ет
 В

ін
н

и
ц

ь
к
о
ї 

  

м
іс

ь
к
о
ї 

Т
Г

 

430 430   

Забезпечення 

безперебійного, 

стабільного, 

якісного та 

своєчасного 

обслуговування 

розпорядників та 

одержувачів 

бюджетних 

коштів 

  Всього:    1263 588 335 340  

 

Міський голова                                                                         Сергій МОРГУНОВ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w2_2


 

Департамент фінансів міської ради   

Радішевська Вікторія Петрівна 

Начальник відділу соціально-культурної сфери 

 


