
Додаток №1

1. Департамент міського господарства   Вінницької міської ради                                                (1) (3)  03363988 02536000000

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

2020 рік (звіт)
2021 рік 

(затверджено)
2022 рік (проект)

2023 рік 

(прогноз)
2024 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

5 093 976 1 002 096 780 000

3 000 000

1 800 000

293 976 1 002 096 780 000

3 1 1

за рахунок надходжень  по спеціальному фонду 

бюджету Вінницької міської територіальної 

громади (кошти фонду охорони навколишнього 

природного середовища міської ради)

грн.

продукту

кількість об'єктів,  які планується побудувати од.

Обсяг видатків на проведення реставраційних робіт грн.

Бюджетний запит на 2022 – 2024 роки загальний (Форма 2022-1)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету - Здійснення виконання на території Вінницької міської територіальної громади 

повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку та реформування житлово-комунального господарства, енергетики, транспорту , зв'язку

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і 

показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру

1 2

Ціль державної політики 1.Вирішення проблеми негативних наслідків впливу людини на природу шляхом оптимізації відносин людського суспільства з природою, раціональному 

використання її водних ресурсів в   інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

затрат

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом 

головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету Вінницької 

міської  територіальної громади на 2022 рік 

в т.ч.

грн.

грн.

за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

природоохоронні заходи, що фінансуються за 

рахунок коштів фонду охорони навколишнього 

природного середовища

за рахунок залишку коштів, що утворився по 

спеціальному фонду бюджету Вінницької міської 

територіальної громади станом на 01.01.2021 року 

(за рахунок надходжень від екологічного податку)



1,105 0,3715 0,2892

4 609 933 2 697 268 2 697 268

29,9 43,2 45,9

43,8 45,9 48,6

       2020 рік          2021 рік 2022рік 2023 рік 2024 рік

(звіт)     (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1318313 8313 0513

Департамент міського 

господарства Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього 

природного середовища

ВСЬОГО 0 0 0 0 0

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1318313 8313 0513

Департамент міського 

господарства  Ліквідація іншого 

забруднення навколишнього 

природного середовища

0 5 093 976 1 002 096 780 000

ВСЬОГО 0 5 093 976 1 002 096 780 000 0

грн.

Головний бухгалтр ________________________ Н.І. Кочеткова

(підпис) (ініціали та прізвище)

 Директор департаменту ________________________ В.Ю. Місецький

(підпис) (ініціали та прізвище)

Номер цілі 

державної 

політики

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду  місцевого бюджету  на 2022 - 2024 роки за бюджетними 

програмами:

( грн.)

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 відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Номер цілі 

державної 

політики

( грн.)

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 відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

Рівень готовності об'єктів будівництва на початок 

року 
%

Рівень готовності об'єкта будівництва на кінець 

року 
%

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту  з бюджету загального фонду місцевого бюджету 2022 - 2024 роки за бюджетними 

програмами:

якості

Обсяг будівництва інженерних  мереж км.

ефективності

Середні витрати на 1 км будівництва інженерних 

мереж



Антоніна Лесь

(підпис) (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник  бюджетного відділу  департаменту фінансів 

міської ради  


