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ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

Від 24.06.2022  № 1081№                  

   м. Вінниця                                                                          23 сесія 8 скликання  

 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24.12.2021  

№706  

 
Розглянувши звернення виконавчого комітету, департаментів міського 

господарства, житлового господарства, комунального господарства та 

благоустрою, енергетики, транспорту та зв’язку, архітектури та містобудування, 

соціальної політики, земельних ресурсів, комунального майна, освіти, охорони 

здоров’я, культури, капітального будівництва, фінансів, маркетингу міста та 

туризму, економіки і інвестицій, комітету по фізичній культурі і спорту, 

враховуючи наказ Міністерства фінансів України від 10.05.2022р. №135 «Про 

внесення змін до Класифікації доходів бюджету», 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 . Перерозподілити доходи загального та спеціального фондів бюджету 

Вінницької міської  територіальної громади на 2022 рік. 

 

1.2 . Збільшити видатки загального фонду бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік на 105 162 754,0 гривні. 
      
1.3 . Зменшити видатки спеціального фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади на 2022 рік на 105 162 754,0 гривні. 

 

1.4 . Перерозподілити видатки загального та спеціального фондів 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, 6- 

8 рішення відповідно до додатків 1-7 даного рішення.  
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1.6 . Пункти 1.5 та 1.6 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«1.5. профіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі       

945 786 717,29 гривень, в тому числі: 

1.5.1. за загальним фондом бюджету у сумі 843 970 802,0 гривні, напрямком 

використання якого визначити передачу коштів із загального фонду  бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 843 970 802,0 гривні, згідно з 

додатком 2 до цього рішення; 

1.5.2. за спеціальним фондом бюджету у сумі 101 815 915,29 гривень, 

напрямком використання якого визначити погашення запозичень до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у формі укладання кредитних договорів у сумі 101 815 915,29 гривень, 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

1.6. дефіцит бюджету Вінницької міської територіальної громади у сумі 

1 304 203 228,49  гривень, в тому числі:  

1.6.1. за загальним фондом бюджету у сумі 9 946 362,0 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 9 946 362,0 гривні згідно з додатком 2 цього рішення; 

1.6.2. за спеціальним фондом бюджету Вінницької міської територіальної 

громади у сумі 1 294 256 866,49 гривень, джерелом покриття якого визначити 

надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) у сумі 843 970 802,0 гривні, 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 . 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 

5 084 249 504,20 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення». 

 

1.8 . Пункт 17 тексту рішення викласти в новій редакції: 

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

жителям Вінницької міської територіальної громади допомога надається 

громадянам територіальної громади згідно з рішеннями виконавчого комітету: 

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

більше 30 000,0 гривень на одного депутата. 

Решта коштів в сумі 9 574 536,0 гривень та економія коштів, яка утворилась 

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

надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської 

територіальної громади за рішеннями, прийнятими виконавчим комітетом 

міської ради в поточному та минулому роках, включаючи матеріальну грошову 

допомогу за пропозиціями депутатів міської ради».  
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1.9 . Підпункт 19.2 пункту 19 тексту рішення викласти в новій редакції: 

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

загального фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 

354 529 826,0 гривень, в тому числі фонд оплати праці 242 614 128,0 гривень та 

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

6 510 869,0 гривень». 

 

1.10 . Абзац 4 пункту 22 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«- КП «Вінницька транспортна компанія» в сумі 130 082 732,0 гривень». 

 

1.11 . Пункт 25 тексту рішення викласти в новій редакції: 

«25. Надати дозвіл департаменту житлового господарства міської ради, як 

головному розпоряднику коштів, здійснити перерахування коштів, 

передбачених в спеціальному фонді бюджету Вінницької міської територіальної 

громади на 2022 рік по КПКВК 1217670 «Внески до статутного капіталу 

суб’єктів господарювання», КЕКВ 3210, на поповнення статутних капіталів на 

розрахункові рахунки наступних комунальних підприємств, відкриті в установах 

банків: 

- КУП ВМР «Технобуд» в сумі 1 000,0  гривень; 

- ВМКП «Вінницяміськліфт» в сумі  800 000,0 гривень. 

Установи банків, в яких відкрито рахунки комунальних підприємств, 

зазначаються в рішенні виконавчого комітету міської ради. 

Комунальним підприємствам використовувати вищевказані кошти 

відповідно до фінансових планів підприємств на 2022 рік». 

 

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

10000000 Податкові надходження

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

з них:

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати
-345 000 000,00 -345 000 000,00 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та 

інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і 

начальницького складу, що сплачується податковими агентами

+345 000 000,00 +345 000 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

14040000
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 

пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

+145 000 000,00 +145 000 000,00

20000000 Неподаткові надходження +823 600,00 +823 600,00 +823 600,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21080000 Інші надходження

21080500 Інші надходження -5 100,00 -5 100,00 

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм 

регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

+5 100,00 +5 100,00

24000000 Інші  неподаткові  надходження +823 600,00 +823 600,00 +823 600,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 

пункту
+823 600,00 +823 600,00 +823 600,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом -823 600,00 -823 600,00 -823 600,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів -823 600,00 -823 600,00 -823 600,00 

33010000 Кошти від продажу землі -823 600,00 -823 600,00 -823 600,00 

з них:

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які

знаходяться на території Автономної  Республіки Крим

-823 600,00 -823 600,00 -823 600,00 

Разом доходів

Міський голова                                                                                                            Сергій МОРГУНОВ

Додаток 1              

до рішення міської ради

від 24.06.2022 № 1081

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 +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

,

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету

розвитку (спеціального фонду) 
+105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Загальне фінансування +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

,

600000 Фінансування за активними операціями +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

602000 Зміни обсягів готівкових коштів +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального фонду) 
+105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Загальне фінансування +105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Міський голова                                                                                                            

               Додаток 2

до рішення міської ради

від 24.06.2022 № 1081

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

2



до рішення міської ради
від 24.06.2022 № 1081

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 +3 369 638,00 +3 369 638,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -9 679 407,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради +3 369 638,00 +3 369 638,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -9 679 407,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 369 638,00 +3 369 638,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 -9 679 407,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -13 371 480,00 -13 371 480,00 -13 371 480,00 -13 371 480,00 

0217690 7690 Інша економічна діяльність +3 369 638,00 +3 369 638,00 +3 369 638,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +3 369 638,00 +3 369 638,00 +3 369 638,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+2 977 396,00 +2 977 396,00 +2 977 396,00

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +195 436,00 +195 436,00 +195 436,00

 - фінансова підтримка КП   "Меридіан" +196 806,00 +196 806,00 +196 806,00

0218730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

0218734 8734 0460

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в

системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду

місцевого бюджету

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

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"

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

1300000 Департамент міського господарства -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 

1310000 Департамент міського господарства -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 

1316020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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
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1316030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +13 524 800,00 +13 524 800,00 +13 524 800,00 +13 524 800,00

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (Капітальний ремонт

елементів благоустрою по вул. Карбишева, б/н, навпроти будинку

№30 А  в м. Вінниці ) 

+1 085 800,00 +1 085 800,00 +1 085 800,00 +1 085 800,00

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -28 585 109,00 -28 585 109,00 -28 585 109,00 -28 585 109,00 

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (нове будівництво

дитячого, спортивного майданчика по вул. Карбишева, б/н,

навпроти будинку №30 А  в м. Вінниці ) 

-1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 

1200000 Департамент житлового господарства +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 

 - поповнення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

 - поповнення статутного капіталу ВМКП «Вінницяміськліфт» +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 

з них:

- за рахунок доходів бюджету -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 

1416030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -2 900 000,00 -2 900 000,00 -2 900 000,00 -2 900 000,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -21 736 319,00 -21 736 319,00 -21 736 319,00 -21 736 319,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +96 353 800,00 +96 353 800,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +155 236 532,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +96 353 800,00 +96 353 800,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +155 236 532,00

з них:

- за рахунок доходів бюджету +96 353 800,00 +96 353 800,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00 +155 236 532,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів

електротранспортом
+96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

1917430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00
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в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

1617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

з них:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Особняк

капітана Четкова" по вул. Пушкіна, 38 (охоронний номер 24 - М)
-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

з них:

- за рахунок доходів бюджету

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

- за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

     з них:

- забезпечення безкоштовними ліками громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1,

2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до

категорії 3, та потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

3100000 Департамент комунального майна -46 036,00 +56 164,00

3110000 Департамент комунального майна -46 036,00 +56 164,00

3110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
-46 036,00 +56 164,00

0600000 Департамент освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

0610000 Департамент освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:
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- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2024 роки

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я +5 531 751,00 +5 531 751,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -2 194 843,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я +5 531 751,00 +5 531 751,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -2 194 843,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +5 531 751,00 +5 531 751,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -2 194 843,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

з них:

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

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

     в тому числі:

 = надання фінансової підтримки КНП 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» в зв’язку із реорганізацією 

закладу, а саме: на погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати, виплату заробітної плати, вихідної 

допомоги та компенсації за невикористану 

відпустку при звільненні, зі сплатою ЄСВ

+6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00
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0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

1000000 Департамент культури -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1010000 Департамент культури -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

в тому числі:

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Особняк

капітана Длуголенцького» по вул.Магістратській, 66 у м. Вінниці

(охоронний номер 23-М), в т. ч. проектні роботи

-6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

 з них:

 - за рахунок доходів бюджету -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-199 700,00 -199 700,00 -199 700,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -199 700,00 -199 700,00 -199 700,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+199 700,00 +199 700,00 +199 700,00

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+199 700,00 +199 700,00 +199 700,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

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

спорту
-649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -5 700 000,00 -5 700 000,00 -5 700 000,00 -5 700 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

з них:

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

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -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

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

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

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

спорту
-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 

3700000 Департамент фінансів +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

3710000 Департамент фінансів +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства

глухих (УТОГ)

+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

3718700 8700 Резервний фонд -322 435,00 -322 435,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -322 435,00 -322 435,00 

ВСЬОГО +105 162 754,00 +105 485 189,00 -46 036,00 +56 164,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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(грн.)

Код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

2

9770

Міський голова Сергій МОРГУНОВ

від 24.06.2022 № 1081

до рішення міської ради

Загальний фонд +80 000,00

Спеціальний фонд +0,00

Усього за розділами I, II, у тому числі: +80 000,00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 - обласному бюджету Вінницької області на 

надання фінансової підтримки Вінницькій 

обласній організації Українського товариства 

глухих (УТОГ)

+80 000,00

в тому числі :

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету +80 000,00

02100000000 Обласний бюджет +80 000,00

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

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік
02536000000

(код бюджету)

Додаток  4



02536000000
(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1500000 Департамент капітального будівництва -7 467 325,00 +2 532 675,00 -12 967 325,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -7 467 325,00 +2 532 675,00 -12 967 325,00 

1517320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-200 000,00 +9 800 000,00 -5 700 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів +10 000 000,00 -5 000 000,00 

Реконструкція будівлі (термомодернізація)

комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ

ступеня №23 Вінницької міської ради" по просп.

Космонавтів,32  в м. Вінниця

2017-2023 +10 000 000,00 -5 000 000,00 -17,6

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -5 000 000,00

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури   -500 000,00

Реконструкція кіноконцертного залу «Райдуга» по 

вул. Хлібна,1 (на території Парку-пам’ятка садово-

паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Центральний парк ім. М. Леонтовича») 

в м. Вінниця

2021-2023 -500 000,00 -65,3

1517325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

Реконструкція нежитлового приміщення закладу

«МДЮСШ №2» під спортивний заклад по вул.

Андрія Первозванного,1 в м. Вінниці

2021-2022 -200 000,00 -200 000,00 -200 000,00

1517330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

-7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 

Реконструкція частини адміністративної будівлі по 

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

1300000 Департамент міського господарства -48 988 519,00 -47 859 538,00 -28 585 109,00

1310000 Департамент міського господарства -48 988 519,00 -47 859 538,00 -28 585 109,00

1317310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства
-48 988 519,00 -47 859 538,00 -28 585 109,00

 Додаток 5

до рішення міської ради

Зміни до обсягу 

капітальних вкладень бюджету Вінницької міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році

від 24.06.2022 № 1081
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкція каналізаційної насосної станції по

вул. Гонти, б/н в м.Вінниці
2022 -356 029,00 -356 029,00 -356 029,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

по вул. Ширшова в м. Вінниці 
2022 -13 438 400,00 -13 438 400,00 -138 400,00 +95,0

Реконструкція системи теплопостачання будівлі

амбулаторії ЗПСМ № 5 КНП "ЦПМСД №1

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

"Заклад дошкільної освіти "Лісова казка" ВМР" по

вул.Покровська,112 з встановленням модульної

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

в с.Писарівка Вінницької МТГ, Вінницького

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

2021-2022 -3 963 241,00 -3 963 241,00 -77 576,00 -6,6

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по вул.М.Ващука,3,5,5а,вул.

В.Порика,45,47 в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи) 

2021-2022 -2 638 198,00 -2 638 198,00 -544 862,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. Келецькій, 71 в

м.Вінниці

2022 -950 000,00 -950 000,00 -950 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул.О.Антонова, 23 в

м.Вінниці

2022 -682 150,00 -682 150,00 -682 150,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Юності, 20/73 в м.

Вінниці

2022 -1 645 330,00 -1 645 330,00 -1 645 330,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул.Ващука, 41 в м

Вінниці

2022 -495 000,00 -495 000,00 -495 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлових будинків по просп. Космонавтів,

63,65,67 в м.Вінниці

2022 -2 001 600,00 -2 001 600,00 -2 001 600,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлових будинків по просп. Космонавтів,

63,65,67 в м.Вінниці

2022 -1 100 800,00 -1 100 800,00 -1 100 800,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по Хмельницькому шосе,

77 в м.Вінниці

2022 -625 000,00 -625 000,00 -625 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. 600-річчя, 40 в

м.Вінниці

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

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул.600-річчя, 72 в м.

Вінниці  

2022 -525 000,00 -525 000,00 -525 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Космонавтів, 62 в

м. Вінниці  

2022 -746 480,00 -746 480,00 -746 480,00
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. І.Бевза,36 в

м.Вінниці  

2022 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул. Р.Скалецького,

35/194 в м. Вінниці  

2022 -650 000,00 -650 000,00 -650 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Космонавтів, 42 в

м.Вінниці

2022 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -1 400 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Юності,55 в

м.Вінниці 

2022 -1 300 000,00 -1 300 000,00 -1 300 000,00 -100,0

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по просп. Юності,75 в

м.Вінниці 

2022 -1 145 330,00 -1 145 330,00 -1 145 330,00

Реконструкція мережі теплопостачання до

житлового будинку по просп. Юності, 75 в

м.Вінниці

2022 -1 095 330,00 -1 095 330,00 -1 095 330,00

Реконструкція мережі водопроводу та каналізації

до житлового будинку по вул.600-річчя, 42 в

м.Вінниці  

2022 -1 312 000,00 -1 312 000,00 -1 312 000,00 -100,0

Нове будівництво мережі каналізації від

індустріального парку по Немирівському шосе, 213

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

роботи

2018-2023 -29 609,00 -0,2

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

Я.Шепеля,57-87 в м.Вінниці
2022 -969 937,00 -678 956,00 -678 956,00 -100,0

Нове будівництво мережі водопроводу по вул.

Степовій, 1-му та 2-му провулках Степових в м.

Вінниці 

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

Нове будівництво мережі водопроводу по 2-му

провулку Юності (від будинку №9 до вул.

А.Первозванного) в м. Вінниці

2022 -1 600 000,00 -1 120 000,00 -1 120 000,00 -100,0

Нове будівництво мережі зовнішнього освітлення

по вул. М.Куліша, вул. Вінницька, вул.І.Багряного,

вул. Гранітна, вул. М. Драй-Хмари, вул.

Агрономічна, вул. І.Щирського, вул. С.Самуся, вул.

Паркова, вул.Вишивана, провул. 2-й Б.Гмирі,

провул. З-й Б. Гмирі, провул.5-й Б.Гмирі., провул.

1-й Г.Чупринки в м. Вінниці (в т.ч. проектні

роботи)

2020-2024 -24 963,00 -1,0

Реконструкція мережі зовнішньої зливової

каналізації по провулку 8-го Березня (від будинку

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

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

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво спортивного майданчика для

ігрових видів спорту на території комунального

закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19

Вінницької міської ради" по вул. Северина

Наливайка, 17 в м. Вінниці 

2021-2022 -3 022 894,00 -3 022 894,00 -2 972 894,00 -100,0

Нове будівництво спортивного майданчика біля

буд. №185А по вул. Князів Коріатовичів в м.

Вінниці 

2022 -280 000,00 -252 000,00 -252 000,00 -100,0

Нове будівництво спортивного майданчика біля

будинків №№9Б, 9В по вул. Чехова в м. Вінниці 
2022 -300 000,00 -270 000,00 -270 000,00 -100,0

Нове будівництво дитячого, спортивного

майданчика біля КЗ «ДНЗ №4 «Катруся» ВМР» по

вул. Стельмаха,37 в м.Вінниці 

2022 -1 380 000,00 -1 380 000,00 -1 380 000,00 -100,0

Нове будівництво спортивного майданчика по вул.

Гагаріна,б/н в смт.Десна Вінницької МТГ,

Вінницького району, Вінницької області

2022 -380 000,00 -380 000,00 -380 000,00 -100,0

Нове будівництво дитячого, спортивного 

майданчика по вул. Карбишева, б/н, навпроти 

будинку №30 А  в м. Вінниці 

2022 -1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 -100,0

з них:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ»

- переможця конкурсу проєктів в рамках

«Бюджету громадських ініціатив Вінницької

міської територіальної громади»

-1 085 800,00

1400000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-119 843 153,00 -119 843 153,00 -21 736 319,00

1410000
Департамент комунального господарства та 

благоустрою
-119 843 153,00 -119 843 153,00 -21 736 319,00

1417310 7310 0443
Будівництво об'єктів житлово-комунального 

господарства -119 843 153,00 -119 843 153,00 -21 736 319,00

Будівництво комплексу по знешкодженню

побутових відходів (на території Людавської

сільської ради Жмеринського району Вінницької

області)

2017-2025 -79 977 797,00 -79 977 797,00 -2 100 000,00 -56,5

Будівництво кладовища по вул. Сабарівське шосе,

б/н у м.Вінниці
2017-2023 -12 548 186,00 -17,5

Нове будівництво вул. Проектної 12а (від

перехрестя з вул. Проектною 16 до перехрестя з

вул. Проектною 13) та ділянка вул. Проектної 13

(від перехрестя з вул. Проектною 12а до

перехрестя з вул. Проектною 12) в м. Вінниця

2018-2023 -450 120,00 -0,6
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво дороги по вул.Тимофіївській 

(від ПК8+42 до ПК10+30) в м.Вінниці
2021-2022 -3 727 682,00

Нове будівництво скверу по вул. Архітектора

Артинова (між буд №38 та №40) з виходом на вул.

Театральну (між буд. №37 та №41) та з

влаштуванням відкритого русла р. Каліча в

м.Вінниці

2021-2023 -38 000 000,00 -38 000 000,00 -1 000 000,00 -4,1

Реконструкція дороги та тротуару по вул.Пирогова

(від вул. Р.Скалецького до вул. Малиновського) в

м.Вінниці
2021-2022 +34 644,00 +34 644,00 -10 331,00

Реконструкція дороги та тротуару по вул.600-річчя

(від вул. Хмельницьке шосе до вул.

А.Первозванного) в м.Вінниці
2021-2022 -1 900 000,00 -1 900 000,00 -1 900 000,00 -100,0

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв’язку -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

Будівництво регульованого переходу через 

залізничні колії через вул. Залізнична (вихід на 

вул. Волошкова)

2022 -500 000,00 -500 000,0 -500 000,00 -100,0

0200000 Виконавчий комітет міської ради -144 330 797,00 -104 267 777,00 -13 371 480,00

0210000 Виконавчий комітет міської ради -144 330 797,00 -104 267 777,00 -13 371 480,00

0217330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

-144 330 797,00 -104 267 777,00 -13 371 480,00

Будівля для розміщення Вінницького інноваційно-

технологічного парку по вул. 600-річчя, 21а, у 

м.Вінниці (літера “Б”) - реконструкція

2017-2022 +21 463 498,00 +61 507 968,00 -3 600 000,00 -45,9

Реконструкція будівлі для розміщення 

"Вінницького інноваційно-технологічного парку" 

за адресою: м. Вінниця вул. 600-річчя,21 (Літера А) 

2018-2027 -145 239 373,00 -145 220 823,00 -1 000 000,00 -1,9

Нове будівництво каналізаційної насосної станції

та насосної станції водопостачання Вінницького

індустріального парку по вул. Немирівське шосе,

213 в м. Вінниці (в т.ч. проектні роботи)

2019-2023 -1 200 000,00 -6,6

Реконструкція нежитлової будівлі з прибудовою та

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

68

2022-2023 -15 500 000,00 -15 500 000,00 -3 500 000,00 -22,6

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з

встановленням технічних засобів на перехресті

вулиць 8 Березня - Московська в м. Вінниця

2019-2022 -193 566,00 -193 566,00 -179 213,00 -100,0
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з

встановленням технічних засобів на перехресті

вулиць Хмельницьке шосе - Магістратська в

м.Вінниця

2019-2022 -766 518,00 -766 518,00 -682 876,00 -100,0

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з

встановленням технічних засобів на площі Героїв

Чорнобиля в м. Вінниця

2019-2022 -1 529 976,00 -1 529 976,00 -1 459 655,00 -100,0

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з

встановленням технічних засобів на площі

Привокзальна в м. Вінниця

2019-2022 -1 722 549,00 -1 722 549,00 -1 547 557,00 -100,0

Нове будівництво лінійно-кабельних споруд з

встановленням технічних засобів на перехресті

вулиць Князів Коріатовичів - Миколи Оводова у м.

Вінниця

2019-2022 -115 080,00 -115 080,00 -102 179,00 -100,0

Нове будівництво системи відведення дощових вод 

з влаштуванням локальних очисних споруд за

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

(в т.ч. проектні роботи)

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

0700000 Департамент охорони здоров’я -22 819 724,00 -22 819 724,00 -7 726 594,00

0710000 Департамент охорони здоров’я -22 819 724,00 -22 819 724,00 -7 726 594,00

0717320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-22 819 724,00 -22 819 724,00 -7 726 594,00

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -22 819 724,00 -22 819 724,00 -7 726 594,00

Реконструкція приміщень ревматологічного

відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниця

2022 -11 484 405,00 -11 484 405,00 -3 984 405,00 -100,0

Реконструкція приміщень пульмонологічного

відділення по вул. Хмельницьке шосе,96 в

м.Вінниця

2022 -11 335 319,00 -11 335 319,00 -3 742 189,00 -100,0

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -108 000,00 -108 000,00 -649 760,00

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -108 000,00 -108 000,00 -649 760,00

1117320 7320
Будівництво об'єктів соціально-культурного 

призначення
-108 000,00 -108 000,00 -649 760,00

1117325 7325 0443
Будівництво споруд,  установ та закладів фізичної 

культури і спорту
-108 000,00 -108 000,00 -649 760,00

Реконструкція частини будівлі котельні по

вул.Келецька,94а для обладнання приміщення

спортивної школи з надбудовою в м.Вінниці

2017-2022 -541 760,00 -31,5

Реконструкція елінгу на воді МДЮСШ №2  по 

узвозу Бузькому,33 в м. Вінниця
2022 -108 000,00 -108 000,00 -108 000,00
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальна період 

проекту (рік 

початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету всього, 

гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету  у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень готовності 

проекту на кінець 

2022 року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -897 063,00 -897 063,00 -411 256,00

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -897 063,00 -897 063,00 -411 256,00

2617330 7330 0443
Будівництво інших об'єктів комунальної власності

-897 063,00 -897 063,00 -411 256,00

Нове будівництво лінії електропостачання до 

комплексу будівель по вул. Маяковського, 247 в м. 

Вінниця 

2020-2022 -897 063,00 -897 063,00 -411 256,00 -65,3

Всього -344 954 581,00 -293 762 580,00 -85 947 843,00

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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від 24.06.2022 № 1081

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 -9 679 407,00 +3 369 638,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 

0210000 Виконавчий комітет міської ради -9 679 407,00 +3 369 638,00 -13 049 045,00 -13 049 045,00 

0217330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-13 371 480,00 -13 371 480,00 -13 371 480,00 

0217690 7690 0490 Інша економічна діяльність +3 369 638,00 +3 369 638,00

0217693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +3 369 638,00 +3 369 638,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"

Програма сприяння залученню інвестицій у

Вінницьку міську територіальну громаду на 2021-

2023 роки  

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №55, зі змінами
+2 977 396,00 +2 977 396,00

 - 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
+195 436,00 +195 436,00

 - 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
+196 806,00 +196 806,00

0218730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок

коштів резервного фонду місцевого бюджету

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

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
+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

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"

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

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

1300000 Департамент міського господарства -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 

1310000 Департамент міського господарства -96 605 187,00 -96 605 187,00 -96 605 187,00 

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
-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних

необоротних матеріальних активів для підприємств житлово-

комунального господарства

-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

1316030 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
+13 524 800,00 +13 524 800,00 +13 524 800,00

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (Капітальний

ремонт елементів благоустрою по вул. Карбишева, б/н,

навпроти будинку №30 А  в м. Вінниці ) 

+1 085 800,00 +1 085 800,00 +1 085 800,00

1317310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-28 585 109,00 -28 585 109,00 -28 585 109,00 

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (нове

будівництво дитячого, спортивного майданчика по вул.

Карбишева, б/н, навпроти будинку №30 А  в м. Вінниці ) 

-1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 

1200000 Департамент житлового господарства +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1210000 Департамент житлового господарства +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

1217670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб‘єктів господарювання

Програма розвитку та утримання житлово-

комунального господарства Вінницької міської

територіальної громади на 2019-2024рр.

Рішення міської ради від

28.09.2018р. №1350, зі змінами
+800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

в тому числі:

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 

- поповнення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

 - поповнення статутного капіталу ВМКП «Вінницяміськліфт» +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00
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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

1400000 Департамент комунального господарства та благоустрою -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 

1410000 Департамент комунального господарства та благоустрою -24 636 319,00 -24 636 319,00 -24 636 319,00 

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
-2 900 000,00 -2 900 000,00 -2 900 000,00 

1417310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-21 736 319,00 -21 736 319,00 -21 736 319,00 

1900000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +155 236 532,00 +96 353 800,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00

1910000 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку +155 236 532,00 +96 353 800,00 +58 882 732,00 +58 882 732,00

1917330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

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

1917420 7420
Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів 

електротранспортом
+96 263 800,00 +96 263 800,00

1917426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +96 263 800,00 +96 263 800,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень

міським електричним транспортом

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+96 263 800,00 +96 263 800,00

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
+90 000,00 +90 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +90 000,00 +90 000,00

1917670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька

транспортна компанія"

Комплексна програма розвитку міського

пасажирського транспорту на 2018-2023 роки

Рішення міської ради від

22.12.2017р. №1003, зі змінами
+59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00

1600000 Департамент архітектури та містобудування -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

1610000 Департамент архітектури та містобудування -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

1617340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №130, зі змінами
-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

з них:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення

"Особняк капітана Четкова" по вул. Пушкіна, 38 (охоронний

номер 24 - М)

-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 
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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

0800000 Департамент соціальної політики

0810000 Департамент соціальної політики

0813050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

- забезпечення безкоштовними ліками громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації наслідків

аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та потерпілих

дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00

0813240 3240 Інші заклади та заходи -400 000,00 -400 000,00 

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення
-400 000,00 -400 000,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям

Вінницької міської територіальної громади

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
-400 000,00 -400 000,00 

0600000 Департамент освіти +150 000,00 +150 000,00

0610000 Департамент освіти +150 000,00 +150 000,00

0611140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста

відповідно до Програми розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Програма розвитку освіти Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2024 роки

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №719, зі змінами
+150 000,00 +150 000,00

0700000 Департамент охорони здоров’я -2 194 843,00 +5 531 751,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

0710000 Департамент охорони здоров’я -2 194 843,00 +5 531 751,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

0712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 000 000,00 -1 000 000,00 

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

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

з них:

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

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -700 000,00 -700 000,00 

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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-700 000,00 -700 000,00 

     в тому числі:
= придбання паливно-мастильних 

матеріалів
-700 000,00 -700 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 

людей"

-300 000,00 -300 000,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

-300 000,00 -300 000,00 

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних 

матеріалів
-300 000,00 -300 000,00 

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +6 531 751,00 +6 531 751,00

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

24.12.2021р. №758, зі змінами
+6 531 751,00 +6 531 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 531 751,00 +6 531 751,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають 

вторинну спеціалізовану медичну допомогу

+6 531 751,00 +6 531 751,00

     в тому числі:

 = надання фінансової підтримки КНП 

«Вінницька міська клінічна 

стоматологічна поліклініка» в зв’язку із 

реорганізацією закладу, а саме: на 

погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати, виплату заробітної 

плати, вихідної допомоги та компенсації 

за невикористану відпустку при 

звільненні, зі сплатою ЄСВ

+6 531 751,00 +6 531 751,00

0717320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705
-7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 
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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

1000000 Департамент культури -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1010000 Департамент культури -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1017340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програми реставрації об’єктів культурної

спадщини на територіях населених пунктів, що

входять до складу Вінницької міської

територіальної громади на 2021-2023 роки

Рішення міської ради від

24.12.2020р. №130, зі змінами
-6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

в тому числі:

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення

«Особняк капітана Длуголенцького» по вул.Магістратській,

66 у м. Вінниці (охоронний номер 23-М), в т. ч. проектні

роботи

-6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

1100000 Комітет по фізичній культурі і спорту -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1110000 Комітет по фізичній культурі і спорту -649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

Програма розвитку фізичної культури та спорту у

Вінницькій міській територіальній громаді на

2021 - 2023 роки

Рішення міської ради від

30.10.2020р. №2464, зі змінами

1115061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-

масових заходів серед населення регіону

-199 700,00 -199 700,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -199 700,00 -199 700,00 

1115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+199 700,00 +199 700,00

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за

високі спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого

комітету міської ради від 05.09.2013р. №1919

+199 700,00 +199 700,00

1117320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

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

спорту
-649 760,00 -649 760,00 -649 760,00 

1500000 Департамент капітального будівництва -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 

1510000 Департамент капітального будівництва -12 967 325,00 -12 967 325,00 -12 967 325,00 

1517320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-5 700 000,00 -5 700 000,00 -5 700 000,00 

1517321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

1517324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 
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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

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

спорту
-200 000,00 -200 000,00 -200 000,00 

1517330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-7 267 325,00 -7 267 325,00 -7 267 325,00 

3700000 Департамент фінансів +80 000,00 +80 000,00

3710000 Департамент фінансів +80 000,00 +80 000,00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +80 000,00 +80 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання

фінансової підтримки Вінницькій обласній організації

Українського товариства глухих (УТОГ)

Комплексна програма "Основні напрямки

соціальної політики Вінницької міської

територіальної громади на 2022-2026 роки"

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №715, зі змінами
+80 000,00 +80 000,00

2600000 Департамент маркетингу міста та туризму -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

2610000 Департамент маркетингу міста та туризму -411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

2617330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку

Вінницької міської територіальної громади на

2022 рік 

Рішення міської ради від

24.12.2021р. №705, зі змінами
-411 256,00 -411 256,00 -411 256,00 

ВСЬОГО +322 435,00 +105 485 189,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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02536000000

(код бюджету)

(грн)

оплата праці  
комунальні послуги 

та енергоносії 
оплата праці  

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100 0100 Державне управління -46 036,00 +56 164,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -46 036,00 +56 164,00

0160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селищах, селах, територіальних громадах
-46 036,00 +56 164,00

1000 1000 Освіта +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1140 1140 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

1142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти +150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

в тому числі:

- фінансова підтримка приватних закладів освіти міста відповідно

до Програми розвитку освіти Вінницької міської територіальної

громади на 2022-2024 роки

+150 000,00 +150 000,00 +150 000,00

2000 2000 Охорона здоров’я +5 531 751,00 +5 531 751,00 +5 531 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +5 531 751,00 +5 531 751,00 +5 531 751,00

2010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню -1 000 000,00 -1 000 000,00 -1 000 000,00 

з них:

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

в тому числі:

 = заклади охорони здоров'я міста -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

з них:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів -700 000,00 -700 000,00 -700 000,00 

 = співфінансування заходів з виконання спільного з 

Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту 

"Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

з них:

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

Додаток  7

до рішення міської ради

від 24.06.2022 № 1081

Зміни до розподілу видатків бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік

 за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

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
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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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

     в тому числі:

= придбання паливно-мастильних матеріалів -300 000,00 -300 000,00 -300 000,00 

2100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню +6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

в тому числі:

 - заходи з розвитку та підтримки комунальних 

некомерційних підприємств, що надають вторинну 

спеціалізовану медичну допомогу

+6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

     в тому числі:

 = надання фінансової підтримки КНП 

«Вінницька міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» в зв’язку із реорганізацією 

закладу, а саме: на погашення 

заборгованості із виплати заробітної 

плати, виплату заробітної плати, вихідної 

допомоги та компенсації за невикористану 

відпустку при звільненні, зі сплатою ЄСВ

+6 531 751,00 +6 531 751,00 +6 531 751,00

3000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

з них:

- за рахунок доходів бюджету

3050 3050 1070
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи
+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

в тому числі:

- за рахунок доходів бюджету +400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

     з них:

- забезпечення безкоштовними ліками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесених до категорії 1, 2, учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до категорії 3, та 

потерпілих дітей, що лікуються амбулаторно

+400 000,00 +400 000,00 +400 000,00

3240 3240 Інші заклади та заходи -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

3242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

в тому числі:

- надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької

міської територіальної громади
-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 

5000 5000 Фiзична культура i спорт

з них:

 - за рахунок доходів бюджету
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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

з них

видатки розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

РАЗОМ
Всього

видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку
Всього

у тому числі 

бюджет розвитку

видатки 

споживання

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

5061 5061 0810

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я

населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових

заходів серед населення регіону

-199 700,00 -199 700,00 -199 700,00 

в тому числі:

 - проведення заходів -199 700,00 -199 700,00 -199 700,00 

5062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
+199 700,00 +199 700,00 +199 700,00

в тому числі:

- виплата стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі

спортивні досягнення, згідно з рішенням виконавчого комітету

міської ради від 05.09.2013р. №1919

+199 700,00 +199 700,00 +199 700,00

6000 6000 Житлово-комунальне господарство -70 920 078,00 -70 920 078,00 -70 920 078,00 -70 920 078,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -70 920 078,00 -70 920 078,00 -70 920 078,00 -70 920 078,00 

6020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій,

що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні

послуги

-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

в тому числі:

- придбання нової техніки, контейнерів та урн, спеціального

обладнання, інших основних засобів, малоцінних необоротних

матеріальних активів для підприємств житлово-комунального

господарства

-81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 -81 544 878,00 

6030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів +10 624 800,00 +10 624 800,00 +10 624 800,00 +10 624 800,00

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (Капітальний ремонт

елементів благоустрою по вул. Карбишева, б/н, навпроти будинку

№30 А  в м. Вінниці ) 

+1 085 800,00 +1 085 800,00 +1 085 800,00 +1 085 800,00

7300 7300 Будівництво та регіональний розвиток -94 747 843,00 -94 747 843,00 -94 747 843,00 -94 747 843,00 

з них:

 - за рахунок доходів бюджету -94 747 843,00 -94 747 843,00 -94 747 843,00 -94 747 843,00 

7310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства -50 321 428,00 -50 321 428,00 -50 321 428,00 -50 321 428,00 

в тому числі:

- на реалізацію проєкту «Сабарів. Дитячий світ» – переможця

конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив

Вінницької міської територіальної громади" (нове будівництво

дитячого, спортивного майданчика по вул. Карбишева, б/н,

навпроти будинку №30 А  в м. Вінниці ) 

-1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 -1 085 800,00 

7320 7320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення -14 076 354,00 -14 076 354,00 -14 076 354,00 -14 076 354,00 

7321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 -5 000 000,00 

з них:

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

7322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 -7 726 594,00 

7324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 -500 000,00 

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

спорту
-849 760,00 -849 760,00 -849 760,00 -849 760,00 
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7330 7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності -21 550 061,00 -21 550 061,00 -21 550 061,00 -21 550 061,00 

7340 7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 -8 800 000,00 

в тому числі:

- реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Особняк

капітана Четкова" по вул. Пушкіна, 38 (охоронний номер 24 - М)
-2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 

- реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення «Особняк

капітана Длуголенцького» по вул.Магістратській, 66 у м. Вінниці

(охоронний номер 23-М), в т. ч. проектні роботи

-6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 -6 400 000,00 

7400 7400
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 

господарство
+96 353 800,00 +96 353 800,00 +96 353 800,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +96 353 800,00 +96 353 800,00 +96 353 800,00

7420 7420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів +96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

7426 7426 0455 Інші заходи у сфері електротранспорту +96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

в тому числі:

- оплата фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським

електричним транспортом
+96 263 800,00 +96 263 800,00 +96 263 800,00

7430 7430 0454 Утримання та розвиток місцевих аеропортів +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

в тому числі:

 - фінансова підтримка КП "Аеропорт Вінниця" +90 000,00 +90 000,00 +90 000,00

7600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю +3 369 638,00 +3 369 638,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00 +63 552 370,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +3 369 638,00 +3 369 638,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00 +63 552 370,00

7670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання +60 182 732,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00 +60 182 732,00

в тому числі:

- поповнення статутного капіталу КП "Вінницька транспортна

компанія"
+59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00 +59 382 732,00

 - створення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 

 - поповнення статутного капіталу  КУП ВМР «Технобуд» +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00 +1 000,00

 - поповнення статутного капіталу ВМКП «Вінницяміськліфт» +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00 +800 000,00

7690 7690 Інша економічна діяльність +3 369 638,00 +3 369 638,00 +3 369 638,00

7693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю +3 369 638,00 +3 369 638,00 +3 369 638,00

в тому числі:

- фінансова підтримка КП "Вінницький муніципальний центр

інновацій"
+2 977 396,00 +2 977 396,00 +2 977 396,00

 - фінансова підтримка КП "Школяр" +195 436,00 +195 436,00 +195 436,00

 - фінансова підтримка КП "Меридіан" +196 806,00 +196 806,00 +196 806,00

8700 8700 Резервний фонд -322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

8710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету -322 435,00 -322 435,00 

8730 8730

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків у дорожньому

господарстві, транспорті та телекомунікаціях за рахунок коштів

резервного фонду місцевого бюджету

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00
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8734 8734 0460

Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в

системах телекомунікацій за рахунок коштів резервного фонду

місцевого бюджету

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

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"

+322 435,00 +322 435,00 +322 435,00 +322 435,00

9700 9700

Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на 

здійснення програм та заходів за рахунок коштів  місцевих 

бюджетів

+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

з них:

 - за рахунок доходів бюджету +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

9770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету +80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

в тому числі:

- обласному бюджету Вінницької області на надання фінансової

підтримки Вінницькій обласній організації Українського товариства

глухих (УТОГ)

+80 000,00 +80 000,00 +80 000,00

ВСЬОГО +105 162 754,00 +105 485 189,00 -46 036,00 +56 164,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 -105 162 754,00 

Міський голова Сергій МОРГУНОВ
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