
Додаток №2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів 

1.     Департамент міського господарства  Вінницької міської ради   (1) (3)  03363988

(найменування головного розпорядника коштів бюджету)                           (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код ЄДРПОУ)

2.     Департамент міського господарства  Вінницької міської ради__________________________                   (_1_) (_3_) (_1_) 03363988

(найменування відповідального виконавця )                                                                          (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код ЄДРПОУ)

    3. 1317310 7310 0443 02536000000

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

(код Типової програмної класифікацією 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної  

класифікації видатків 

та кредитування  

бюджету)

(код бюджету)

b. завдання бюджетної програми

загальний разом загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)

за програмно-цільовим методом головними 

розпорядниками бюджетних коштів до 

проекту бюджету Вінницької міської  

територіальної громади на 2022 рік 

Забезпечення  реконструкції об'єктів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Забезпечення будівництва об'єктів;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської  територіальної громади"

 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)     

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Бюджетний Кодекс України;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

закон України  Про Державний бюджет України на відповідний рік;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

наказ Міністерства фінансів України від  20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "зі змінами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

рішення Вінницької міської ради Про  бюджет ВМТГ на відповідний рік;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

програма економічного та соціального розвитку  ВМТГ на відповідний рік;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 17.09.2021 № 17 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних 

коштів до проекту бюджету Вінницької міської  територіальної громади на 2022  рік".          

(грн)

4.      Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки 

a.   мета бюджетної програми, строки її реалізації - Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства,2022-2024 рр.

c.   підстави реалізації бюджетної програми

5.      Надходження для виконання бюджетної програми:

a.   надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

спеціальний 

фонд

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки індивідуальний, Форма 2022-2

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Код Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

спеціальний 

фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

спеціаль-ний 

фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку



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

1317310

Будівництво об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

33 766 951 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670 64 013 670

Надходження із загального 

фонду бюджету
Х Х 0 Х Х 0 Х Х 0

602400

Кошти, що передаються із 

загального фонду до  бюджету 

розвитку (спеціального фонду)

Х 33 470 172 33 470 172 33 470 172 Х 26 911 799 26 911 799 26 911 799 Х 45 010 470 45 010 470 45 010 470

31030000

Кошти від відчуження майна, 

що перебуває в комунальній 

власності

0 0 5 700 000 5 700 000 5 700 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000

33010000

Кошти від продажу земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у 

державній або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на 

території Автономної  

Республіки Крим

0 0 17 300 000 17 300 000 17 300 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000

Х Х Х

602200
Залишки коштів на кінець

періоду 
Х 296 779 296 779 296 779 Х 0 Х Х Х Х

ВСЬОГО 0 33 766 951 33 766 951 33 766 951 0 49 911 799 49 911 799 49 911 799 0 64 013 670 64 013 670 64 013 670

загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1317310

Будівництво об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

37 676 004 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

Надходження із загального 

фонду бюджету
Х Х 0 Х Х 0

ВСЬОГО 0 37 676 004 37 676 004 37 676 004 0 39 562 250 39 562 250 39 562 250

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

загальний разом загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)

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

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
33 766 951 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670 64 013 670

2000 Поточні видатки

(грн)

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

спеціальний фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

спеціальний фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку

3 200

(грн)

602400

Кошти, що передаються із 

загального фонду до  бюджету 

розвитку (спеціального фонду)

37 676 004 37 676 004

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020- 2022 роках

37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

b.   надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

Код

24110700

Плата за гарантії, надані 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим та міськими 

радами

Х Х 3 200 3 200Х

2021 рік (затверджено)
Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2022 рік (проект)

спеціальний 

фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

спеціаль-

ний фонд

у т.ч. 

бюджет 

розвитку



2100
Оплата праці і нарахування на

заробітну плату

2200 Використання товарів і послуг

2800 Інші поточні видатки

3000 Капітальні видатки 33 766 951 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670 64 013 670

3100
Придбання основного 

капіталу
33 766 951 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670 64 013 670

3122
Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів
10 989 643 10 989 643 10 989 643 19 033 819 19 033 819 19 033 819 20 731 427 20 731 427 20 731 427

3141
Реконструкція житлового 

фонду (приміщень)
2 642 255 2 642 255 2 642 255 1 993 226 1 993 226 1 993 226 706 915 706 915 706 915

3142
Реконструкція та реставрація 

інших об'єктів
20 135 053 20 135 053 20 135 053 28 884 754 28 884 754 28 884 754 42 575 328 42 575 328 42 575 328

ВСЬОГО 0 33 766 951 33 766 951 33 766 951 0 49 911 799 49 911 799 49 911 799 0 64 013 670 64 013 670 64 013 670

загальний разом загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)

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

…

ВСЬОГО

загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1317310

Будівництво об'єктів 

житлово-комунального 

господарства

37 676 004 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

2000 Поточні видатки

2100
Оплата праці і нарахування 

на заробітну плату

2200
Використання товарів і 

послуг

2800 Інші поточні видатки

3000 Капітальні видатки 37 676 004 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

3122
Капітальне будівництво 

(придбання) інших об'єктів
14 092 511 14 092 511 14 092 511 14 375 856 14 375 856 14 375 856

3141
Реконструкція житлового 

фонду (приміщень)
0 0 0 0 0

3142
Реконструкція та реставрація 

інших об'єктів
23 583 493 23 583 493 23 583 493 25 186 394 25 186 394 25 186 394

ВСЬОГО 37 676 004 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках

у т.ч. бюджет 

розвитку

Код класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування
спеціальний фонд

спеціаль-ний 

фонд

(грн)

у т.ч. 

бюджет 

розвитку

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету

Найменування

2022 рік (проект)

спеціальний фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку
спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

(грн)

спеціальний фонд

Код класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

спеціальний фонд
у т.ч. бюджет 

розвитку

у т.ч. бюджет 

розвитку

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

2021 рік (затверджено)

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

спеціальний 

фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

2020 рік (звіт)

3)видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках



ВСЬОГО

загальний разом загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8) фонд (11+12)

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

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
33 766 951 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670 64 013 670

1
Забезпечення реконструкції 

об'єктів
20 807 001,00 20 807 001,00 20 807 001 30 877 980,00 30 877 980,00 30 877 980,00 43 282 243 43 282 243 43 282 243

2
Забезпечення будівництва 

об'єктів
10 989 643 10 989 643,00 10 989 643 16 971 535,00 16 971 535,00 16 971 535,00 19 645 627 19 645 627 19 645 627

3

Реалізація проектів в рамках 

"Бюджету громадських ініціатив 

м.Вінниці)

1 970 307 1 970 307 1 970 307 2 062 284 2 062 284,00 2 062 284,00 1 085 800 1 085 800 1 085 800

ВСЬОГО 0 33 766 951 33 766 951 33 766 951 0 49 911 799 49 911 799 49 911 799 0 64 013 670 64 013 670 64 013 670

загальний разом загальний разом

фонд (3+4) фонд (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства
37 676 004 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250 39 562 250

1
Забезпечення реконструкції 

об'єктів
23583493 23583493 23 583 493 25186394 25186394 25 186 394

2
Забезпечення будівництва 

об'єктів
14 092 511 14092511 14 092 511 14 375 856 14 375 856 14 375 856

ВСЬОГО 0 37 676 004 37 676 004 37 676 004 0 39 562 250 39 562 250 39 562 250

 

загальний фонд
спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)
загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (11+12)

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

1217310

2023 рік (прогноз)

спеціальний 

фонд

N з/п Показники

Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Одиниця виміру
Джерело 

інформації

2020 рік (звіт)

у т.ч. бюджет 

розвитку

у т.ч. бюджет 

розвитку
спеціальний фонд

у т.ч. бюджет 

розвитку

спеціальний 

фонд

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках

у т.ч. бюджет 

розвитку

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)

спеціальний 

фонд

2022 рік (проект)2021 рік (затверджено)

N

з/п

( грн)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках

( грн)

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

Найменування

2024 рік (прогноз)

у т.ч. бюджет 

розвитку

N з/п Найменування

спеціальний фонд



затрат

1
Обсяг реконструкції 

інженерних мереж
км

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

2,904 2,904 5,305 5,305 5,477 5,477

2

Обсяг видатків на 

реконструкцію інженерних 

мереж

грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

18 164 746 18 164 746 28 884 754 19 394 295 42 219 299 42 219 299

3 Обсяг реконструкції будівель м2

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

1 450 1 450 605 605 168 168

4
Обсяг видатків на 

реконструкцію будівель
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

2 642 255 2 642 255 1 993 226 1 993 226 706 915 706 915

5
Обсяг реконструкції інших 

об'єктів
од.

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

0 0 0 0 1 1

6
Обсяг видатків на 

реконструкцію інших об'єктів
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

0 0 0 0 356 029 356 029

продукту

1
кількість об'єктів, які 

планується реконструювати од.
Перелік об'єктів

31 31 25 25 29 29

ефективності

1

Середні витрати на 1 км 

реконструкції інженерних 

мереж

грн. Розрахунок 6 255 078 6 255 078 5 444 817 5 444 817 7 708 472 7 708 472

2
Середні витрати на 1 м2 

реконструкції будівель
грн. Розрахунок 1 822 1 822 3 295 3 295 4 208 4 208

3
Середні витрати на 

реконструкцію одного об'єкта
грн. Розрахунок 0 0 0 0 356 029 356 029



якості

1
рівень готовності об'єктів 

реконструкції на початок року
% Розрахунок 24,7 24,7 14,7 14,7 10,7 10,7

2
рівень готовності об'єктів 

реконструкції на кінець року
% Розрахунок 79,8 79,8 77,4 77,4 95,4 95,4

3

динаміка кількості об'єктів 

реконструкції порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 16,7 16,7 80,6 80,6 116,0 116,0

4

динаміка обсягу реконструкції 

інженерних мереж порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 15 15,0 182,7 182,7 103,2 103,2

5

динаміка обсягу реконструкції 

будівель порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 51,4 51,4 41,7 41,7 27,8 27,8

затрат

1
Обсяг видатків на будівництво 

інженерних мереж
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

5 591 533 5 591 533 11 979 376 11 979 376 14 390 733 14 390 733

2
Обсяг будівництва інженерних 

мереж
км.

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

1,574 1,574 5,736 5,736 4,697 4,697

3
Обсяг видатків на будівництво 

інших об'єктів
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

5 398 110 5 398 110 4 992 159 4 992 159 5 254 894 5 254 894

4
Обсяг будівництва інших 

об'єктів
об'єкт

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

6 6 4 4 5 5

продукту

1
кількість об'єктів, які 

планується збудувати
од.

Перелік об'єктів
16 16 15 15 17 17

ефективності

1
Середні витрати на 1 км 

будівництва інженерних мереж
грн. Розрахунок 3 552 435 3 552 435 2 088 455 2 088 455 3 063 814 3 063 814

2
Середні витрати на 

будівництво одного об'єкта
грн. Розрахунок 899 685 899 685 1 248 040 1 248 040 1 050 979 1 050 979

якості

Завдання 2 Забезпечення будівництва об'єктів



1
рівень готовності об'єктів 

будівництва на початок року
% Розрахунок 16,2 16,2 24,0 24,0 37,1 37,1

2
рівень готовності об'єктів 

будівництва на кінець року
% Розрахунок 24,8 24,8 81,6 81,6 93,0 93,0

3

динаміка кількості об'єктів 

будівництва порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 43,2 43,2 93,8 93,8 113,3 113,3

4

динаміка обсягу будівництва 

інженерних мереж порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 11,1 11,1 364,4 364,4 81,9 81,9

5

динаміка обсягу будівництва 

інших об'єктів порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 54,5 54,5 66,7 66,7 125,0 125,0

затрат

1 Вартість проектів грн.

ПКД, предпроектні 

розрахунки, акти (Ф. 

№ КБ-2в)

1 970 307 1970307 2 062 284 2 062 284 1 085 800 1 085 800

продукту

1
кількість проектів, які 

планується реалізувати
од.

Рішення виконавчого 

комітету Про 

результати 

проведення конкурсу 

проектів в рамках  

Бюджету 

громадськиї ініціатив 

2 2 2 2 1 1

2 площа майданчика м2
ПКД, предпроектні 

розрахунки
1 071 1071 790 790 465 465

ефективності

1
середня вартість реалізації 

проекту грн. Розрахунок 985 154 985154 1 031 142 1 031 142 1 085 800 1 085 800

2
середня вартість м2 

майданчика грн. Розрахунок 1 840 1840 2 610 2 610 2 335 2 335

якості

1 відсоток виконання плану % Розрахунок 100 100 100 100 100 100

 

загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом (5+6) загальний фонд спеціальний фонд разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

затрат

1
Обсяг реконструкції 

інженерних мереж
км Перелік об'єктів 3,597 3,597 3,727 3,727

2024 рік (прогноз)
Джерело 

інформації
Показники Одиниця виміруN з/п

2023 рік (прогноз)

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів

Завдання 3 Реалізація проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці)



2

Обсяг видатків на 

реконструкцію інженерних 

мереж

грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

23 583 493 23 583 493 25 186 394 25 186 394

3 Обсяг реконструкції будівель м2 Перелік об'єктів 0 0 0 0

4
Обсяг видатків на 

реконструкцію будівель
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

0 0 0 0

5
Обсяг реконструкції інших 

об'єктів
об'єкт Перелік об'єктів 0 0 0 0

6
Обсяг видатків на 

реконструкцію інших об'єктів
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

0 0 0 0

продукту

1
кількість об'єктів, які 

планується реконструювати
од. Перелік об'єктів 20 20 18 18

ефективності

1

Середні витрати на 1 км 

реконструкції інженерних 

мереж

грн. Розрахунок 6 556 434 6 556 434 6 757 820 6 757 820

2
Середні витрати на 1 м2 

реконструкції будівель
грн. Розрахунок 0 0 0 0

3
Середні витрати на 

реконструкцію одного об'єкта
грн. Розрахунок 0 0 0 0

якості

1
рівень готовності об'єктів 

реконструкції на початок року
% Розрахунок 30,0 30,0 4,4 4,4

2
рівень готовності об'єктів 

реконструкції на кінець року
% Розрахунок 88,4 88,4 89,6 89,6



3

динаміка кількості об'єктів 

реконструкції порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 69,0 69,0 90,0 90,0

4

динаміка обсягу реконструкції 

інженерних мереж порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 65,7 65,7 103,6 103,6

5

динаміка обсягу реконструкції 

будівель порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 0,0 0,0 0,0 0,0

затрат

1
Обсяг видатків на будівництво 

інженерних мереж
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

9 392 511 9 392 511 11 724 911 11 724 911

2
Обсяг будівництва інженерних 

мереж
км. Перелік об'єктів 11,450 11,450 11,901 11,901

3
Обсяг видатків на будівництво 

інших об'єктів
грн.

Рішення міської ради 

Про бюджет  на 

відповідний рік, 

рішення  

виконавчого комітету 

Про прогноз 

бюджету на 

відповідні роки, звіт 

про надходження і 

використання інших 

надходжень 

спеціального фонду 

(ф. №4-3м)

4 700 000 4 700 000 2 650 945 2 650 945

4
Обсяг будівництва інших 

об'єктів
об'єкт Перелік об'єктів 2 2 7 7

продукту

1
кількість об'єктів, які 

планується збудувати
од. Перелік об'єктів 15 15 20 20

ефективності

1
середні витрати на 1 км 

будівництва інженерних мереж
грн. Розрахунок 820 307 820 307 985 204 985 204

2
середні витрати на будівництво 

одного об'єкта
грн. Розрахунок 2 350 000 2 350 000 378 706 378 706

якості

1
рівень готовності об'єктів 

будівництва на початок року
% Розрахунок 14,1 14,1 17,0 17,0

2
рівень готовності об'єктів 

будівництва на кінець року
% Розрахунок 24,9 24,9 27,0 27,0

Завдання 2 Забезпечення будівництва об'єктів



3

динаміка кількості об'єктів 

будівництва порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 88,2 88,2 133,30 133,3

4

динаміка обсягу будівництва 

інженерних мереж порівняно з 

попереднім роком

% Розрахунок 243,8 243,8 103,9 103,9

9. Структура видатків на оплату праці

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Х Х Х Х Х

затверджено фактично зайняті затверджено
фактично 

зайняті
затвер-джено фактично зайняті затвер-джено

фактично 

зайняті

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

1 ВСЬОГО штатних одиниць

з них штатні одиниці за

загальним фондом, що

враховані також у

спеціальному фонді

Х Х Х Х Х Х Х

загальний спеціальний загальний спеціальний загальний спеціальний

 фонд фонд  фонд фонд  фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

1

Програма економічного і 

соціального розвитку  ВМОТГ  

на 2020 рік

Рішення міської ради №  2076     

від 27.12.2019 року
33 766 951 33 766 951

( грн)

Найменування

2

ВСЬОГО:

в т. ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді

2020 рік (звіт)

разом (4+5)

Коли та яким документом 

затверджена
разом (7+8)

сп
ец

іа
л
ьн

и
й

 

ф
о

н
д

2024 рік 

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

за
га

л
ьн

и
й

 

ф
о

н
д

сп
ец

іа
л
ьн

и
й

 

ф
о

н
дКатегорії працівників

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

за
га

л
ьн

и
й

 

ф
о

н
д

2020 рік (звіт) 2023 рік 

2022 рік (проект)

№ з/п

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми

N

з/п

разом 

(10+11)

сп
ец

іа
л
ьн

и
й

 

ф
о

н
д

за
га

л
ьн

и
й

 

ф
о

н
д

2021 рік (план) 2022 рік 

2021 рік (затверджено)



2

Програма економічного і 

соціального розвитку ВМТГ на 

2021 рік

Рішення міської ради №  51    від 

24.12.2020 року
49 911 799 49 911 799

3

Програма економічного і 

соціального розвитку ВМТГ на 

2022 рік

затверджується щорічно 

рішенням міської ради
64 013 670 64 013 670

ВСЬОГО 33 766 951 33 766 951 49 911 799 49 911 799 64 013 670 64 013 670

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

загальний спеціальний загальний спеціальний

 фонд фонд  фонд фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1317310
Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

Програма економічного і 

соціального розвитку ВМТГ на 

2023 рік

затверджується щорічно рішенням 

міської ради
37 676 004 37 676 004

Програма економічного і 

соціального розвитку ВМТГ на 

2024 рік

затверджується щорічно рішенням 

міської ради
39 562 250 39 562 250

ВСЬОГО 37 676 004 37 676 004 39 562 250 39 562 250

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

№ з/п

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким документом 

затверджена
разом (4+5) разом (7+8)



загального фонду спеціального фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЬОГО

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов’язань

загального фонду
спеціального 

фонду
(3–5)

загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ВСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО 0 0 0 0 0

Кредиторська 

заборгованість 

на 01.01.2021

( грн)

14. Бюджетні зобов’язання у 2020 - 2022 роках

планується погасити 

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

можлива 

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2022

(4 - 5 - 6)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення 

витрат на 2022 - 2024 роки.

Найменування

планується погасити кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів

граничний обсяг

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

(8 - 10

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код класифікації 

кредитування 

бюджету

Затверджено з урахуванням змінНайменування

2021 рік 2022 рік

          Видатки виділені у відповідних роках дадуть можливість своєчасно провести  розрахунки із підрядниками, що будуть виконувати роботи у відповідних звітних періодах. Це дасть можливість реалізувати функції 

департаменту у частині покладених повноважень щодо забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства та підтримання їх у належному стані.

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2022 (звітному та поточному) роках:                                                                               

Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету / 

код класифікації 

кредитування 

бюджету

затверджені призначення

кредиторська 

заборгованість на 

01.01.2021

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2021

Очікувана 

дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2022

1) кредиторська заборгованість бюджету у 2020 (звітному) році

( грн)

Вжиті заходи щодо 

погашення 

заборгованості

Причини 

виникнення 

заборгованості

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2020

Касові видатки/ 

надання кредитів

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок 

використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Зміна 

кредиторської 

заборгованості

(6-5)

( грн)
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2) кредиторська заборгованість бюджету Вінницької міської  територіальної громади у 2021 - 2022 (поточному та плановому) роках 



Антоніна Лесь

          В 2022 р. та в 2023-2024рр. , для можливості отримання населенням послуг з централізованого водопостачання та водовідведення та покращення їх якості, влаштування мереж зовнішнього освітлення та мереж 

зливової каналізації будуть продовжуватись роботи з будівництва та реконструкції  інженерних мереж.  Так, в 2022 р. планується збудувати 4,697 км та провести реконструкцію 5,477 км інженерних мереж; в 2023 р. - 

збудувати 11,450 км та реконструювати -3,597 км інженерних мереж; в 2024 р. відповідно - 11,901 км та 3,727 км. В 2022 р. планується завершення робіт по будівництву мереж зовнішнього освітлення в смт.Десна.

В с.Писарівка в 2022 р. планується провести реконструкцію системи теплозабезпечення амбулаторії та дошкільного закладу з встановленням модульної котельні по вул.Покровська; також в 2022 р. плаується провести 

реконструкцію каналізаційної насосної станції по вул.Гонти в м.Вінниці.

В 2022р. будуть продовжуватися роботи з реконструкції житлового будинку по вул.Соборній,89.

В 2022 р. на території школи № 19 в м.Вінниці та біля дошкільного закладу "Катруся", що знаходиться по вул. Стельмаха,37  в м.Вінниці планується збудувати спортивні майданчики; також в 2022р. спортивні майданчики 

планується  збудувати в смт.Десна та біля будинку № 185А по вул.К.Коріатовичів  та біля будинків № 9Б, 9В по вул.Чехова в м.Вінниці.

В 2022р. планується реалізувати один проект-переможець конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької МТГ», а саме: буде збудуавати дитячий, спортивний майданчик по вул.Карбишева в м.Вінниці.

          В 2021 роц і продовжуються роботи по реконструкції 5,305 км та будівництву  5,736 км інженерних мереж тепло,-водопостачання та водовідведення, мереж зовнішнього освітлення та мереж зливової каналізації; також, 

в 2021 р. планується завершення робіт по будівництву каналізаційної насосної станції по 2-му пров.Бестужева в м.Вінниці. 

На приєднаних територіях в 2021р.  (с.Вінницькі Хутори, с.Писарівка, с.Щітки, с.Гавришівка, с.Стадниця)  проводиться влаштування обладнання  для обліку споживання електроенергії системою зовнішнього освітлення. В 

смт.Десна розпочато будівництво мереж зонішнього освітлення.

Також, в 2021 р. за рахунок коштів бюджету ВМТГ та коштів мешканців буде збудовано спортивний майданчик біля будинку № 13 по вул.Порика; також планується збудувати майдачики по вул. Шимка,3 та 1-му 

пров.Київському,62 в м.Вінниці.

В 2021р. реалізовуються два проекта-переможця конкурсу «Бюджет громадських ініціатив Вінницької МТГ», а саме: буде збудовано майданчик для пляжного волейболу на території зони відпочинку "Хімік" по вул.Рєпіна та 

дитячий майданчик по вул.Сергєєва-Ценського.

В 2021р. розпочаті роботи по  реконструкції житлового будинку по  вул.Соборній,89 в м.Віниці.

Головний бухгалтер ____________________ Н.І. Кочеткова

Директор  департаменту

        Реалізація бюджетної Програми у 2020 роц і дала можливість: 

- провести реконструкцію мереж водопроводу  та каналізації дев’яти об’єктів  загальною протяжністю 1,977 км;  мережі теплопостачання шести об’єктів  загальною протяжністю  0,615 км;

- продовжити роботу з реконструкції каналізації по вул.Гонти від перехрестя з вул.Станіславського до вул.Енергетичної в м.Вінниці ; в 2020р. реконструйовано 0,219 км;

- провести реконструкцію мереж зовнішнього освітлення з оснащенням підсвічування будівлі по вул.Соловйова,3  загальною протяжністю 0,093 км;

- завершити  реконструкцію фасаду житлового будинку по вул.Соловйова,3;

- реалізувати 2 проекти в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької МТГ".

- продовжити будівництво мереж каналізації та водопроводу в приватному секторі:  на території квартального комітету «Добробут»  мікрорайону «Старе місто» в м.Вінниці в 2020 р. збудовано 1,529 км мереж каналізації; по 

2-му пров.Матросова (від будинку № 22 до вул.Маяковського) будовано 0,065 км мережі водопроводу, з яких 0,045 км за кошти бюджету ВМТГ та 0,02 км – за кошти населення;

- виготовити проектно-кошторисну документацію на будівництво мережі водопроводу та каналізації в смт.Десна Вінницької міської ОТГ;

- продовжувати роботи по будівництву каналізаційної насосної станції по 2-му пров.Бестужева;

- завершити роботи по будівництву самопливної та напірної мережі каналізації по вул.Чумацькій (від перехрестя з 1 пров. А.Турчановича до вул.Чехова);

- збудувати три майданчика: по вул.Соборній,94 (гімназія №2) – спортивний майданчик; по вул.Медовій – дитячий та спортивний майданчик;   по вул.С.Зулінського,49а -  дитячий майданчик.

Заступник директора департаменту - начальник  бюджетного відділу  

департаменту фінансів міської ради  

_____________________ В. Ю. Місецький

(підпис) (ініціали та прізвище)

(підпис) (ініціали та прізвище)
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